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Felújítják az evangélikus nagytemplomot

800 milliót fordítanak a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség épületeire

Április 16-a és 28-a között zajlanak a tavaszi átállási
munkálatok az Árpád Gyógy- és Strandfürdőben, ez idő
alatt a fürdő zárva tart. Április 29-én, szombaton reggel
6 órakor nyitnak újra, így ha szép, napos időnk lesz, akár
már aznap a családi programok között szerepelhet a kinti strandolás a csabai fürdőben
A nyár lassú közeledését
sok minden jelzi, Békéscsabán
például az is, hogy az Árpád
fürdő nagy medencéjéről lekerül a téli időszakban nélkülözhetetlen sátor, és a fürdő a szükséges munkák elvégzése után
szabadtéri stranddá alakul.
Felfrissítik a környezetet, hogy
még vonzóbb legyen a fürdőzőknek az 50 méteres uszodát,
a gyógyvizes termálmedencét,
az élménymedencét, a tanmedencét, a gyermekmedencét
és a sportpályákat magában
foglaló strand. Emellett bent
természetesen továbbra is rendelkezésre állnak a szaunák és
igénybe vehetők a különböző
szolgáltatások.
Mint azt Zsadon Endrétől,
az Árpád Gyógy- és Strand-

fürdő vezetőjétől megtudtuk, a nyári szezonban sem
emelik meg a belépőjegyek
árát. A fürdő üdülési csekket,
SZÉP-kártyát is elfogad, és
továbbra is különböző kedvezményekkel várja a diákokat, a nyugdíjasokat, a családokat, a bérleteseket, illetve
a reggeli és az esti órákban
fürdőző vendégeket.
A nagy népszerűségre
való tekintettel újraindult az
Árpád Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Csabai
Mérleg kuponakciója is. Az
április 29-e és május 14-e
közötti időszakban beváltható, kedvezményre jogosító kupont a 13. oldal alján
találják.
M. E.

Április 29-én, szombaton reggel 6-kor nyit a fürdő

Békéscsaba emblematikus templomai mai is gyönyörűek, de nagy szükség van a nagytemplom felújítására
Több mint 800 millió forint
kormányzati támogatásból
újul meg hamarosan a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
tulajdonában
lévő több ingatlan, köztük
az evangélikus nagytemplom is.
Homlokzat- és tetőfelújítás vár
a jaminai templomra és a mellette lévő gyülekezeti házra. Ifjúsági centrummá alakítják át
a Hunyadi téren lévő, egykori
magtárépületet, ahol most bútorbolt üzemel, és felújítják a
Szeberényi téren álló, Közép-

Európa legnagyobbjaként számon tartott evangélikus nagytemplomot is. A nagytemplom
felújítása a legjelentősebb
tétel, erre az összeg mintegy
kétharmadát fordítják.
A reformáció ötszázadik
évfordulója szimbolikus értelemben apropóul szolgál az
istentiszteletek helyének megújítására – fogalmazott Kutyej
Pál. Az igazgató lelkész elmondta, a kétszáz éves templom többször is átesett már
renováláson, jellemzően valamilyen jeles időponthoz kötődően: legutóbb Luther Márton

születésének ötszázadik évfordulóján, 1983-ban.
Az azóta eltelt idő az épület állagán is jól látszik: több
helyen málladozik a vakolat, az
elektromos rendszer elavult,
valamint a tető héjszerkezete
is cserére szorul. Régóta mutatkozó igény egy vizesblokkal
ellátott kiszolgálóhelyiség kialakítása is. A most megítélt
közvetlen támogatásból ezeket a problémákat igyekeznek
megoldani.
Kutyej Pál elmondta azt is,
hogy a felújítás megtervezését kutatómunka előzte meg.

A falakban rengeteg fehérjét
találtak, így még az is lehet,
hogy igaz, amit az elődeinktől
lehetett hallani, nevezetesen,
hogy disznóbőrrel szigetelték
a templomot.
A beruházás a közbeszerzési eljárást követően indul,
és várhatóan még ez év végéig befejeződik. Ha azonban
az átadás át is csúszna jövőre, Kutyej Pál szerint annak
is lenne jubileumi apropója,
hiszen akkor ünnepeljük majd
Békéscsaba újratelepítésének
háromszázadik évfordulóját.
Zsíros András

a Felv idék ről k itelepítet t ma g ya rok em lék napja
A városháza dísztermében ott voltak az egykori átélők és leszármazottaik
Az Országgyűlés április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékről történt kitelepítésének első napját, 2012. december
3-án ellenszavazat nélkül emléknappá nyilvánította.

Koszorúk az árkádsoron

Békéscsaba önkormányzata
minden évben megemlékezik
arra a máig is fájó igazságtalanságra, ami a felvidéki magyarokat sújtotta. Hetven évvel
ezelőtt több tízezer embernek
kellett azonnal a hazáját, földjét, házát hátrahagynia és egy
bőrönddel, néhány bútordarabbal nekiindulnia az ismeretlennek. A Beneš-dekrétumok
következményeként családokat szakítottak szét, életeket
törtek ketté, amikor a magyarok tömegeit telepítették ki a
Felvidékről. Dokumentumok
bizonyítják, hogy nem lakosságcsere történt 1947-ben.

Békéscsabán a megemlékezést a városháza dísztermében tartották, amelyen az
átélők, az ő leszármazottaik,
helyi és felvidéki települések
vezetői és színművészek is
részt vettek. Eljött Horváth
Árpád, Gúta polgármestere,
Stubendek László, ÉszakKomárom polgármestere és
Fehér István, az észak-komáromi Selye János Gimnázium
tanára is. Az átélők között ott
volt Barcs Józsefné Csizmadia
Margit is, aki sokat dolgozott
azért, hogy a Felvidékről erőszakkal kitelepített magyarok
története ne merüljön feledés-

be, az törvénybe iktatott emléknap legyen. Mint mondta:
akkor tisztogatás is folyt, 16
és 55 év közötti férfiakat szállítottak el két év munkaszolgálatra, és katonai erőszakkal
üldözték el a magyarokat. Őt
Vágfarkasdról deportálták. Az
akkori hatéves kislány később
tanulmányt írt egy pályázatra
Vágfarkasdtól a Viharsarokig
címmel és a mai napig könnyes
szemmel mesél a történtekről.
A Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapja koszorúzással ért véget a városháza árkádsorán, majd az emlékezés virágait helyezték el
a táblánál. (A hetven éve történtek hátteréről a 4. oldalon
olvashatnak bővebben.)
Horváth Szabolcs

A megemlékezést a díszteremben tartották

2 Közélet

Csabai Mérleg

V Is sz at ek I N t é s a közgy ű l é sR e
A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről
Marie France André belga nagykövet látogatása miatt
március 30-án csak soron kívüli ülést tartott a képviselő-testület. Az akkor elhalasztott közgyűlést április 6-án
tartották meg. Az ülés után Szarvas Péter polgármester,
valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a DK képviselői értékelték a legfontosabb döntéseket.
Szarvas Péter: Fontos, hogy jó ivóvizünk legyen
A grémium öt közösségi szolgáltatás ügyét is tárgyalta.
Szarvas Péter polgármester
közgyűlés utáni tájékoztatóján
kiemelte, hogy bár az aradi
vízátvételhez kötődő beruházással problémák vannak,
mégis az a legfontosabb, hogy
a békéscsabaiak jó minőségű
ivóvizet kapjanak.
Az aradi ivóvízátvétel mellett napirenden volt a közösségi közlekedés, a kéményseprő
szolgáltatás, a gyermekétkez- Szarvas Péter
tetés és a hulladékszállítás is.
– Tavaly 140 millió forintot adott a város a saját cégünknek
a hulladékgyűjtésért, mert a lakosságtól beszedett díjak nem
fedezték a költségeket. A Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez (DAREH) való csatlakozás
azt is eredményezheti, hogy egy fillérünkbe nem kerül ez a
jövőben. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálni – emelte ki a
polgármester értékelőjében.
A közgyűlés döntött arról, hogy több békéscsabai óvoda
energetikai felújításához pályázik összesen 740 millió forint
támogatásra, valamint ugyancsak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból hívna le 140 millió forintos forrást
kollégiumfelújításra és három idősek otthona fejlesztésére is.
– Tudni kell, hogy a TOP-os pályázatoknál nem másokkal
versenyzünk a forrásokért, csak önmagunkkal. Természetesen jó pályázatot kell benyújtani ahhoz, hogy a forrást lehívhassuk, és eddig itt minden benyújtott pályázatunk nyert. Úgy
gondolom, hogy ezután sem lesz másképpen, így az óvodáknál, az idősek otthonánál, a kollégiumi épületekben is jelentős
felújítás lehet – hangsúlyozta Szarvas Péter.
Szarvas Péter beszélt arról is, hogy kilenc utcában pályázati forrásból építene a város csapadékelvezető csatornákat,
valamint a Bethlen utcán zárt csapadékvíz-elvezető rendszert alakítanának ki.
Fidesz: Most a közszolgáltatásoké volt a főszerep
DAREH, áram- és gázbeszerzés, vízügyek, közösségi
közlekedés – ezek a témák is az asztalra kerültek az április
6-ai soros, illetve az egy héttel korábbi, március 30-ai soron
kívüli közgyűlésen.
Dr. Ferenczi Attila frakcióvezető a Fidesz közgyűlés utáni
tájékoztatóján arra emlékeztetett: az Alföldvíz Zrt.-hez kapcsolódó, a tanácskozáson is felmerült problémákra még visszatérnek, májusra készül el egy részletes beszámoló. Ugyanakkor
felhívta a figyelmet arra, hogy a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel a közösségi közlekedésre megkötött szerződés
az év végén lejár. Emiatt újra kell gondolni a buszmenetrendet,
amellyel kapcsolatban április 12-én lakossági fórumot tartottak
a városházán, hogy az ott elhangzott véleményeket is beépítsék. (A fórumról a 7. oldalon tudósítunk.)
A tanácsnok ezenkívül beszélt azokról a pályázatokról,
amelyek benyújtásáról a közgyűlés határozott. Arra emlékeztetett, hogy idén 5,7 millió forintot hívhat le a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből Békéscsaba.
Ezúttal a városi környezet infrastruktúra-fejlesztésére pályáznak, illetve 12 épület, köztük több óvoda, a Trefort utcai kollégium és három szociális otthon energetikai korszerűsítésére.
A frakcióvezető kitért a Nemzeti Ovi Sport programra is,
amelyben az előterjesztéssel szemben a Manóvári, a Hajnal
utcai és a Szegfű utcai óvodát pályáztatják meg. A Szigligeti
utcai óvoda tanmedencéjének felújítása kapcsán pedig arról
biztosított, hogy meglesz a forrás a munkálatokra.
A közgyűlés tárgyalt a gyermekélelmezési intézmény lehetséges átalakításának kérdéséről is. Bíró Csaba azt mondta: több lehetőséget is megvizsgáltak, de a vonatkozó munkacsoport azt állapította meg, hogy a jelenlegi működés a
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Bíró Csaba és dr. Ferenczi Attila
legköltséghatékonyabb. Így tudják azt biztosítani, hogy jó minőségű ételeket készítsen az intézmény, a lehető legjobb árakkal. A képviselő kiemelte a bábszínház pályázatát, amelynek
feltétele, hogy legyen hat évre szóló ingatlanbérleti szerződése. Bíró Csaba megjegyezte: a választott ingatlan jó, arról nem
is beszélve, hogy egy több 10 millió forintos felújítás előtt áll,
ezzel párhuzamosan pedig felszabadul az az épület, amelyet
jelenleg használnak.
Miklós Attila mielőbbi megoldást sürget
Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatóját,
a közösségi közlekedést és a
szociális térítési díjak korábban
elfogadott emelését vette górcső alá Miklós Attila az MSZP
közgyűlés utáni tájékoztatóján.
A legutóbbi közgyűlésen
beszámolt az Alföldvíz Zrt.
Mint elhangzott, a cég évek
óta veszteségesen működik.
– Idén 800 millió forintos
hiányt tervez az Alföldvíz. Ez
egyelőre a napi működés- Miklós Attila
ben nem jelent gondot. Az
viszont jól látszik, hogy ekkora hiányt még egy olyan nagy cég
sem görgethet maga előtt hosszú távon, mint az Alföldvíz Zrt.
– mondta Miklós Attila, hozzátéve, hogy a hiányt az adóterhek,
az új feladatok és a rezsicsökkentés hatásai okozzák.
Békéscsaba tulajdonos az Alföldvíz Zrt.-ben. Miklós Attila
szerint emiatt is fontos, hogy minél gyorsabban megoldják
ezt a kérdést, hisz minél tovább húzódik az ügy, annál többet
veszíthet értékéből a város tulajdonrésze is.
– Békéscsaba tulajdonrészét el kellene adni az államnak,
így talán elérhető lenne, hogy pluszhozzájárulást adjon az állam – jegyezte meg a képviselő.
Miklós Attila beszélt a közösségi közlekedésről is, amelynek
ügyét illetően nem született döntés, de négy verziót is tárgyaltak.
Mint mondta, mind a négy verzió plusz futásteljesítményt tartalmaz, ami azt jelenti, hogy többe fog kerülni az önkormányzatnak
a buszközlekedés finanszírozása. Úgy vélte, hogy ha jó színvonalú a szolgáltatás, akkor azt megfizetik az utasok. Éppen ezért
bízik abban, hogy a DAKK Zrt. partner lesz abban a menetrendmódosításban, amely jobban igazodik a lakosság igényeihez.
A szociális térítési díjak áprilistól történt növekedését illetően
a képviselő kiemelte, hogy az ellátottak nem voltak felkészülve
ekkora emelésre. Ismeretei szerint többen le is mondták az eddig
igénybe vett szolgáltatást, például az otthonápolást, ebédkihordást. Miklós Attila kérte a szociális osztályt, hogy erre mielőbb
próbáljanak megoldást találni.
Kocziha Tünde:
A rezsicsökkentés terhet ró a szolgáltatókra
Kocziha Tünde szerint a rezsicsökkentés miatt ment
tönkre az a vállalkozás, ami
a kéményseprő szolgáltatást
látta el. A Jobbik önkormányzati képviselőjét ugyanakkor
a közgyűlésen elhangzott
tájékoztatás alapján az megnyugtatja, hogy a feladatot
továbbiakban ellátó katasztrófavédelem foglalkoztatja az
egykori cég szakembereinek Kocziha Tünde
többségét. A közgyűlési határozatokat értékelve több közösségi szolgáltatás ügyére is
kitért a Jobbik önkormányzati képviselője.
Kocziha Tünde kiemelte: az Alföldvíz Zrt. problémáját minél
hamarabb orvosolni kell, mivel az ivóvízminőség-javító programok, az aradi vízátvétel, a víztisztítók kiépítése, a magas összegű
közműadók és a rezsicsökkentés is egyre több terhet ró a cégre.
– A Jobbik képviselőcsoportjához fordulok, hogy beadványok, interpellációk útján próbáljanak nyomást gyakorolni a kormányra. Így talán elérhető, hogy ne bagatellizálják el a közműszolgáltatók helyzetét – mondta Kocziha Tünde.

A politikus szerint a közösségi közlekedés színvonala várhatóan emelkedni fog. Örömmel fogadta azt is, hogy a város
11 önkormányzati telket értékesít a Békéscsabán letelepedő
fiatal családoknak. Ugyanakkor hangsúlyozta: a bérlakások
ügyét is meg kellene oldania a testületnek.
– Azok a fiatalok, akik az öngondoskodást is vállalják, jó
lenne, ha tíz év után megvásárolhatnák az önkormányzattól
a bérlakást. Így ők saját lakáshoz jutnának, és a befolyt
összegből a város újabb bérlakást tudna vásárolni. Hosszú
távon ez lehetne a megoldás – javasolta a képviselő.
Végül Kocziha Tünde leszögezte: ahhoz, hogy az önkormányzat a bérlakásállományát növelni tudja, a városnak stabil költségvetésre van szüksége, viszont ez nagyban a kormányzaton múlik.
Takács Péter: Ne most állítsuk meg Brüsszelt!
Ne most állítsuk meg Brüszszelt! – jegyezte meg Takács
Péter az LMP közgyűlés utáni
tájékoztatóján. Az önkormányzati képviselő szerint az elmúlt
években szinte csak uniós pályázatokból tudott fejlődni számos ország, köztük hazánk is.
Takács Péter arra emlékeztetett: ő kezdeményezte néhány hónapja, hogy kerüljön a
grémium elé az Alföldvíz Zrt.
tájékoztatója az aradi vízátvé- Takács Péter
tellel kapcsolatos beruházásról. A képviselő szerint hibázott a közműszolgáltató vezetése.
– Volt egy olyan közgyűlése a cégnek, amely döntést hozott
arról, hogy folytatódik a program. A települési önkormányzatok véleményét nem kérték ki ez ügyben. Szerintem, ha nem
kapunk ehhez kormányzati segítséget, akkor nehéz helyzetbe
kerülhetünk. Nemcsak az Alföldvíz Zrt., hanem a tulajdonosok,
így Békéscsaba is – jegyezte meg Takács Péter.
A közgyűlés egyes területek helyi védettség alá helyezéséről is tárgyalt az LMP képviselőjének javaslatára.
– Mivel néhány szavazat híján nem kaptak többséget ezek
az ügyek, ettől kezdve feladatomnak tekintem, hogy ismét a
közgyűlés elé kerüljenek. Úgy gondolom, hogy olyan zöldterületekről, városképi szempontból fontos fasorokról van szó,
amelyek helyi védettség alá helyezése mindenképpen indokolt – mondta Takács Péter.
A politikus végül megjegyezte: örömmel tölti el, hogy a város a szolgáltatások fejlesztése érdekében több száz millió
forintos támogatásokra pályázik.
DK: gondok vannak az aradi vízátvételnél
Rosszul áll az aradi vízátvétel
ügye a Demokratikus Koalíció
önkormányzati képviselője
szerint. Kaposi László az Alföldvíz Zrt. közgyűlési beszámolója után úgy látja, hogy a
projekt kivitelezése során komoly problémák merültek fel,
melyek ellehetetleníthetik az
eredeti terv megvalósítását.
Az ivóvízminőség-javító
programban két terv szerepelt Kaposi László
– emlékeztetett Kaposi László. Mint mondta, az egyik az aradi vízátvétel, a másik pedig a
víztisztítás, melyben víztisztító művek építésére lehetett pályázni. Kiemelte, hogy a vízügyi szakemberek egyértelműen az aradi vízre voksoltak, csak végső szükségmegoldásként említették
a vegyi tisztítással előállított ivóvíz fogyasztását. A politikus úgy
fogalmazott: a legnagyobb probléma az, hogy nem épült meg a
vezetékszakasz a határtól a kevermesi vízműig, az egymilliárd
Ft értékű munkát a Békés megyei ivóvízminőség-javító társulásnak kellett volna létrehoznia, ami a 38 milliárdos beruházásba
nem fért bele. Véleménye szerint a másik nagy probléma, hogy
a rezsicsökkentés, valamint a vegyi víztisztítók megépítéséből
adódó víztisztítási költségek olyan terheket róttak az Alföldvízre, hogy a 2009-es tőkeemelés után a projekthez még hiányzó mintegy 850 millió forintot a cég nem tudta kigazdálkodni.
Mintegy 1,6 milliárd forint kellene a befejezéshez. Kaposi László
megjegyezte azt is, hogy a határidők szorítanak, ha nem sikerül
a pénzt előteremteni, a magyar félre hárul a beruházás összköltsége, ami egyébként 50-50 százalékban terhelné a román és
magyar felet. Ez szerinte Békéscsabának is súlyos problémát
jelenthet, mivel a város mintegy 32 százalékban tulajdonos az
Alföldvíz Zrt.-ben, de ez érint számos Békés megyei, részvényes önkormányzatot is.
Z. E., V. D., M. E.
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Aradi vízátvétel
Beszámolt az Alföldvíz Zrt.

Probléma lépett fel az aradi
vízátvételnél – a közgyűlés
előtt erről az Alföldvíz Zrt.
vezérigazgatója is beszélt.
Az uniós csatlakozás
után az ivóvíz minőségének
szabályozása miatt szükség
volt hazánkban, így Békés
megyében is ivóvízminőségjavító programokra. Az Alföldvíz Zrt. a megfelelő ivóvíz biztosításáért együttműködési megállapodást kötött
az Aradi Vízművek Zrt.-vel
az aradi vízbázis védelmére
és vízátvételre még 2010ben. A kivitelezés befejezéséhez hiányzik 600 millió forint. Ha a román határig elér
a hálózat, de Magyarországról nem ér el időben odáig a
vezeték, akkor a rendszer
költségeit az a fél állja a
szerződés szerint, amelyik
miatt csúszik a beruházás
átadása.

Csák Gyula, az Alföldvíz
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
a társaságnál sok új közteher
és feladat jelentkezett, ami miatt hiány alakult ki. Tavaly kértek minisztériumi segítséget,
de nem kaptak pozitív választ.
Megjegyezte: sok kritikát kaptak azért, mert Aradról kell vizet
hozni, de a közgyűlés arról határozott korábban, hogy folytatni kell a projektet. Hozzátette:
az Alföldvíz az ország más területeihez képest hatszor több
közműadót fizet, ez is gondot
okoz. A vezérigazgató a projekt befejezése mellett érvelve
azt mondta, ha Aradról hozzák
a jó minőségű, nem vegytisztított vizet, alacsonyabb ára lesz
az ivóvíznek.
A közgyűlés arról határozott,
hogy a májusi tanácskozásra
részletes beszámolót kérnek,
amelyet zárt ülésen tárgyalnak
majd, cégtitkokra hivatkozva.

Csák Gyula, az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója számolt be

Újabb TOP-pályázatok

Vízelvezetésre, épületkorszerűsítésre érkezhet forrás

Ezúttal három projektre adja be forrásigényét az önkormányzat a TOP-programhoz
Ezúttal három projektre adja
be forrásigényét az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programba: a csapadékvízrendszer fejlesztésére és
épületek energetikai korszerűsítésére.
A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő vizek rendezett és kártétel
nélküli elvezetésére, a belterületi vízfolyások és belvízcsatornák rendezésére, valamint
a külterületeken keletkezett
vizek káros hatásaitól való
védelemre hívna le forrást az
önkormányzat. A projektben
csapadékvíz-elvezető árkokat
építenének, de a már meglévő

hálózatot is rendbe hoznák.
Így átalakulhat a már meglévő
csapadékcsatorna a Bethlen
utcában; a Szöcske, a Bogár,
a Rózsakert, a Buzogány és
a Tücsök utcában az utca
mindkét oldalában nyílt csapadékcsatornát építenének,
az Almás és a Dobos István
utcában, a Kisfényesi úton
a már meglévő csatorna rekonstrukcióját végeznék el.
Önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai korszerűsítésére is pályázik a város.
A projektben például a Százszorszép óvodánál komplex
energetikai
korszerűsítést,
a Kölcsey, a Becsey Oszkár
és a Pásztor utcai, illetve az

Orosházi úti, a Ligeti sori,
óvodákban, valamint a Trefort
utcai kollégiumban akadálymentesítést és energetikai
fejlesztést hajtanának végre,
összesen 880 millió forintból.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését célzó pályázatban
a Mokry és a Jázmin utcai
idősek klubjának felújításához és az ellátás korszerűsítéséhez, illetve a pszichiátriai
és szenvedélybetegek közösségi alapellátására szolgáló
Bankó András utcai épületének korszerűsítéséhez igényel forrást az önkormányzat.
Előbbire 100, utóbbira 74 millió forintot hívna le.

Alkotóház a Csaba utcában Gyermekélelmezés
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület pályázik a „A
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című programra. Feltétel, hogy a pályázathoz az egyesület rendelkezzen
olyan saját vagy tartósan bérelt
épülettel, amely a támogatásból átalakítható egy regionális,
népi kézműves alkotóházzá.
Ehhez a Csaba utca 3. szám
alatti, korábbi idősek otthona
lenne megfelelő, az épület teljes körű felújításáért cserébe.
Az egyesület az alkotóházban
olyan szakmai bázist hozna
létre, ahol tanulási programokat, rendezvényeket és kiál-

lításokat szervezne, valamint
népi kézműves mesterségeket
oktatnának. A Zsidó Hitközség
is támogatja az egyesület fel-

újítási terveit azzal a kéréssel,
hogy alakítsanak ki egy zsidó
emlékeket őrző helyiséget a
felújított épületben.

A népművészeti egyesület alakítaná alkotóházzá

Természeti értékek tára
A legutóbbi ülés után nem
bővül tovább a helyi jelentőségű természeti értékek
tára.
Békéscsaba önkormányzata január 31-éig várta a
javaslatokat a védett természeti értékekre. A felhívásra határidőn belül és kívül
egy-egy javaslat érkezett.
A Zöld Csütörtök Természetvédő Kör az önkormányzat
megbízásából 2011-ben elkészített egy áttekintő anyagot a helyi természetvédelmi területek kezeléséről és

a védetté nyilvánításáról.
A természetvédő kör a hat
éve elkészített anyagát nyújtotta be újra az önkormányzatnak az elmúlt években
indokolttá vált módosításokkal.
A javaslatok között szerepelt, hogy oltalom alá kerüljön az Andrássy úti platánfasor, amely nem kapott
többségi támogatást. Ahogy
az sem, hogy védettséget
kapjanak a Szent István téri
platán- és ostorfák. A Kastély utcai temető, valamint

a gerlai holtág egyik békéscsabai szakasza sem kerül a
helyi jelentőségű természeti
értékek közé, ahogy a Makkosháti ősgyep sem. Nem
kapott elegendő többséget
a Csabai védgát, a Gyóni
Gáza utcai ezüstjuhar fasor,
illetve a Kinizsi utcai japánakác fasor sem.
A rendezési tervről, megosztásról, az egyházzal való
egyeztetésről a májusi közgyűlésen azonban még tárgyal majd Békéscsaba képviselő-testülete.

A januári közgyűlésen bízta
meg azzal a grémium Szarvas
Péter polgármestert és Kozma
Jánost, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának
elnökét, hogy készítsen szakvéleményt arról: milyen előnyei
lehetnek annak, ha a gyermekélelmezési feladatokat egy önkormányzat tulajdonában álló,
a törzsházon belül működő
gazdasági társaság látja el. A
szakvélemény elkészítéséhez
munkacsoport alakult, amely
három javaslati csomagot fogalmazott meg: az intézmény
továbbra is működjön költségvetési szervként, legyen gazdasági társaság, esetleg vásároljon a város szolgáltatást.

Békéscsabán a gyermekélelmezés komplex rendszerként működik. Az intézmény főkonyháján naponta
átlagosan 925 adag reggelit, 4225 adag tízórait és
uzsonnát, 9000 adag ebédet és 925 adag vacsorát
készítenek el. Tavaly 140
főt foglalkoztattak a rendszeren belül, a központi
közigazgatásban összesen
9-en dolgoznak.
A közgyűlés a komplex
rendszert áttekintve úgy
döntött, hogy az intézmény
működjön tovább a jelenlegi keretek között, mivel
az ebben a formában a
legköltséghatékonyabb.

Pályázik a Napsugár
A Békéscsabai Napsugár
Bábszínház pályázatot nyújtana be a Népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő
szerepének erősítése az
informális és non-formális
tanulásban című EFOP projekt megvalósítására.
A pályázat alapfeltétele,
hogy a bábszínház rendelkezzen egy hat évre szóló
ingatlanbérleti jogviszonnyal.
A bábszínház jelenleg az
Andrássy út 2. szám alatt található régi postaépület egy
részét használja, ám egy

másik helyszínt is vizsgáltak.
A Szent István tér 10. szám
alatti, Jusht Gyula utca és
Hunyadi tér sarkán található, kívülről felújított ingatlan
egy része megfelelő lenne a
pályázatra. A 180 négyzetméter alapterületű, három
helyiségből álló ingatlanrész
a Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt. kezelésében és hasznosításában van, amelyet a pályázati forrásból fel lehetne
újítani, mintegy 12 millió forintból. A grémium jóváhagyta a határozatot.

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a
Soron kívül ülésezett a közgyűlés - Ismét pályázik az
önkormányzat az Ovi-Sport
programban című cikkünkben
tévesen soroltuk fel a pályázatban javasolt helyszíneket.
A Lencsési óvoda Napsugár
tagintézménye, a Tündérkert
óvoda és a Szigligeti utcai óvodával ellentétben, a projektben a Manóvár, a Hajnal és a
Szegfű utcai óvodát pályáztatják meg. A Nemzeti Ovi-Sport
program célja, hogy a kisgyermekek számos labdajátékot
sajátítsanak el, ehhez lehet kis
méretű, speciális műfüves pályák kialakítására pályázni.

Telkek
Kiemelt célja az önkormányzatnak, hogy segítsen a
városban letelepülni vágyó fiataloknak. A Családok Otthonteremtési Kedvezményének
(CSOK) hatására egyre többen vásárolnának önkormányzati építési telket. Békéscsabán jelenleg Erzsébethelyen
és Gerlán van lehetőség önkormányzati tulajdonú építési
telkek megvásárlására. Előbbinél 6, utóbbinál 5 értékesíthető
telek van, melyeket nyílt árverésen értékesít majd a város.

Interreg
Csatlakozik a város az
Interreg – Románia–Magyarország programhoz, amelyben
a két ország együtt vehet részt
a tervezésben, és sikeres
pályázat esetén a megvalósításban is. Békéscsaba olyan
műszaki tartalommal lépne
az együttműködésbe, amelyben a Felső-Körös soron a
Bánszki utcai híd és a fürdő
téli bejárata közötti parti sétány rendbetételére, illetve tanösvény, sétány és zöldfelületkorszerűsítésre kerülne sor.

Oltalom
alatt
Új tételekkel gyarapodik
az építészeti értékek helyi
védelméről szóló önkormányzati rendelet. Bekerül a Ligeti
sor 6. szám alatti óvoda főépülete, amely az 1920-as
években épült, az 1987-ben
felhúzott volt „Trófea Vendéglő”, valamint pontosították a
dokumentumban azt, hogy a
Petőfi utcai iskola mely épületei tartoznak védelem alá:
a főépület és a Petőfi utcával
párhuzamosan elhelyezkedő
tornaterem esik oltalom alá.
Az oldalt írta:
Varga Diána,
Kovács Dávid
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Szarvas Péter: A lakossággal való párbeszéd eredményeként sikeres és produktív a közös munka
A körzetemet érintő számos fejlesztés és a lakossággal
való folyamatos párbeszéd eredményeként sikeres és
produktív a közös munka. Örömmel veszem a lakók nyitottságát, akik bizalommal fordulnak hozzám kéréseikkel, kérdéseikkel. Munkatársaimmal igyekszünk ezekre
a lehetőségeinkhez mérten megoldást találni.
Előfordul, hogy megszólítanak
az utcán sétálva, de a közösségi oldalamon, fogadóóráimon és a lakossági fórumokon
is rengeteg csabaival kerülök
kapcsolatba. Továbbra is a
rugalmas, nyílt és lakosságközpontú hozzáállást képviselem. Meggyőződésem, hogy
a városvezetőknek a lakosok
érdekeit kell szolgálniuk!
A 2-es számú városi választókörzetben számos fejlesztés
valósult meg. Út épült a Mandula utcán, parkoló a Lencsési
út 22–24. szám közelében. Lakossági kérésre buszmegálló
létesült a Gyulai út 51. szám
alatt. Ugyanitt és a Lencsési
úti lottózónál víznyelő létesült,

felújították a szakemberek a
Bajza és az Omaszta utca
egy-egy épületének átereszét,
valamint az Ybl Miklós utcában
megújult egy bejáró. Járdák a
Degré utcai gátnál, a Thurzó
utcán és az Aulich utcán az Erdélyi és Berzsenyi utca között
korszerűsödtek. Lakossági jelzésre pad telepítését kértem a
kollégáimtól az Aldi mellett és
kuka kihelyezését egy Gyulai
úti buszmegállóba. Fejlesztettük a Berzsenyi és a Halastó–
Alkotmány utcai játszótereket.
Jelenleg folyamatban van a
Halastó utca közvilágításának,
elektromos ellátásának kiépítése, az Alkotmány utca járdafelújítása, az Egyetértés utca

akadálymentesítése, a Festő
utcai földút karbantartása és a
Lencsési út 18. szám alatti játszótér fejlesztése.
Az önkormányzat úthálózat-fejlesztésre 2 milliárd forint állami támogatáshoz jutott
a Modern Városok Program
keretében, amelyből a leromlott állapotú aszfaltozott utcák
megújítása folyik. Az Ybl Miklós, a Pásztor, a Szőlő, a Rigó
utcát és a Kőmíves Kelemen
sort 17 000 m2-en aszfaltozták
újra a szakemberek. Továbbá
elkészültek a tervek a Trófea
utca (35. számtól az elkerülőig), Bodza utca, Festő utca,
Szépkert utca, Görbe utca,
Erdélyi sor útszakaszok korszerűsítésére és a Dobozi és
a Gyulai út összekötésére a
sportcsarnok mellett.
Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése keretében
a Lencsési lakótelepen teljes
egészében megújult a világítás. Megépült a Gyulai úti kerékpárút 1316 méter hosszan,
az Urszinyi Dezsőné utcától a
Csabapark bejáratáig. A „Közösségszervezés a békéscsabai József Attila-lakótelepen”
című projekt eredményeként
Lakótelepi Információs és
Szolgáltató Iroda működtetése,
szabadidős programok és környezetszépítés valósult meg.
Utóbbihoz információs táblák,
padok, virágtartók és 300 vi-

rágpalánta és cserje telepítése
járult hozzá. Szabadtéri fitneszparkok létesültek önkormányzati önerőből a Lencsési lakótelepen – a volt József Attila
általános iskola mögötti téren
és a CsabaParkban.
Idén is folytatódnak a fejlesztések. A Békéscsabai
Szakképzési Centrum két kollégiumában, a Trefort Ágoston
Szakképző Iskola és a Vásárhelyi Pál Szakgimnázium diákotthonaiban jelentős épületés energetikai korszerűsítésre
kerülhet sor. Két műfüves futballpálya épül a sportcsarnok
mellett a Magyar Labdarúgó
Szövetség finanszírozásában.
Két elektromos töltőállomás
létesül a villamos energiával
hajtott gépjárművek számára a Lencsési lakótelepen, a
volt József Attila általános iskola parkolójában és a sportcsarnok mellett. Energiairoda
nyílik a Lencsési út 18. szám
alatt, a korábbi LISZI projektiroda helyén.
Komplex fejlesztés előtt áll
a CsabaPark fesztiválhelyszín,
jelentős európai uniós forrásból. A Zöldváros program keretében újulhat meg a Lencsési lakótelep és a CsabaPark
környezete. Utóbbi továbbá a
Modern Városok Program támogatásból tovább fejlődhet.
Terveink szerint, 2018-ban
létrejön a Munkácsy-negyed,

Hetven éve űzték el a felvidéki magyarokat
„Elmaradt a bocsánatkérés, az erkölcsi jóvátételnek rég elérkezett az ideje”

A Beneš-dekrétumok a második világháború után kiadott elnöki rendeletek voltak, amelyek a csehszlovák
nemzetállam
megteremtése érdekében az ország
területén élő németek és
magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. E dekrétumok alapján a magyarokkal szemben alkalmazott
bánásmód ellentétes volt
a nemzetközi jog általános
elveivel.
Barcs Józsefné Csizmadia
Margit sok éve dolgozik azon,
hogy a történtek ne merüljenek feledésbe. Eddig megjelent írásaiból kivonatot juttatott el szerkesztőségünkbe,
hogy segítsen jobban megérteni, mi is történt valójában
1947– ̕48-ban. Az alábbiakban
ebből olvashatnak részleteket
(bővebben a behir.hu oldalon
található).
Állatokat szállító vagonok
hozták az embereket
1947–1948-ban Budapest
felől folyamatosan érkeztek a
szerelvények az állatokat szállító piszkos vagonokkal, de
most emberek laktak bennük!
Ezeken hozták a Felvidékről
erőszakkal kitelepített magyarokat. Útjuk 1-2 hétig tartott.
A vagonokból elgyötört, idegileg és fizikailag megfáradt
– télen félig megfagyott –,

könnyeikkel küszködő emberek szálltak le. A többnapos
vagy -hetes utazás után utolsó erejükkel megkezdték a
kipakolást.
Ebben a pillanatban itt és
így kezdődött új, békéscsabai
életük! A felpakolt teherautó indulása előtt tudták meg
a címet, ahová viszik őket. A
címeket a vagonok mellett
futótűzként adták tovább egymásnak, hogy majd fel tudják
venni a kapcsolatot.
A vagonok lakói itt Békéscsabán, a vasúton tudták meg,
hogy ki marad a városban és kinek kell továbbmennie. Ez attól
függött, hogy éppen akkor volt-e
üres ház, amiből az önkéntesen
kivándorló szlovákok elmentek.
Békéscsabán és a környező tanyavilágban közel 500 családot
pakoltak le. Szülőföldjük 51 felvidéki település volt.
A XI. században magyarok
lakták a Felvidéket
Történelmi tény, hogy a Felvidéket Árpád és az Árpád-házi királyok birtokolták. Az első
írásos emlékek az e területen
lévő magyar településekről
1113-ból valók a Zoborhegyi
Apátsági levélben.
Bizonyított, hogy a felvidéki magyarság már a XI. században is lakta, birtokolta és
művelte azt a földet, ahonnan
a második világháború után
„hivatalosan” eltávolították.

A felvidéki magyarokat
elűzték otthonaikból
Az ún. lakosságcsereegyezményt 1946. február
27-én Budapesten írták alá a
csehszlovák kormány erőteljes
nyomására. Lényege: ahány
magyarországi szlovák önként
jelentkezik a kitelepülésre, an�nyi magyar vihető ki kötelezően
Csehszlovákia területéről.
Az egyezmény lakosságcserének nem nevezhető, mert
az egyik nép, a magyarországi
szlovákok önként jelentkezhettek, míg a másik népet, a felvidéki magyarokat kijelölték és
erőszakkal telepítették ki. Az
egyezmény egyértelműen az
őslakos magyarság kiűzetését
szolgálta a Felvidékről. Közülük aki megkapta a kiértesítést,
az ún. „fehérlapot”, annak nem
volt menekvése.
A CSÁB emberei erős propagandát fejtettek ki a szlovákok körében. Erre felhasználták a rádiót, röplapokat,
plakátokat, színházat, előadásokat, családi agitációkat.
Sőt, felvidéki utazásra vitték a
szlovákokat, hogy megnézzék,
milyen házak, gazdaságok,
kertészetek várják őket.
Nem vitás tehát, hogy nem
a „Hív az anyaföld, a szlovák
anyácska!” szólama vette rá
őket a költözésre, hanem a
jobb élet reménye. De mégsem „haza” mentek, hanem a
Trianonban Csehszlovákiának

adományozott és emberemlékezet óta magyar lakta tájak
városaiba. Ahol a törvény, a
Beneš-dekrétumok által adott
„jogok” alapján birtokba lehetett venni az elhurcolt magyarok elvett házait, vagyontárgyait.
Mindeddig elmaradt
a bocsánatkérés
A Békés megyébe, a Pilisbe, Nyíregyháza környékére
érkező családokat meglepetésként érte, hogy szlovákok
közé kerültek. Békéscsabán,
Jaminában zárt közösséget
alkottak. Nehezítette a helyzetet, hogy sokan az idősek közül
magyarul alig értettek.
„Az 1945. után kiadott
Beneš-dekrétumok és végrehajtásuk kimerítik az emberiség elleni bűntett tényállását.” (Izsák L.) Azt hiszem a
gondolat kiegészíthető azzal,
hogy azok, akik e borzalomnak a végrehajtását bármi
módon elősegítették, bűnrészesnek mondhatók.
„A dekrétumok szelleme
sajnos még ma is él és negatív irányba munkál. Visszavonásukat sem Csehszlovákia,
sem utódállamainak vezetői
nem kezdeményezték. Elmaradt a bocsánatkérés. Ennek
az erkölcsi jóvátételnek pedig már régen elérkezett az
ideje.” (Izsák L.)
Barcs Józsefné
született Csizmadia Margit

és ehhez kapcsolódóan számos kulturális intézményünk
infrastrukturális és tartalmi,
valamint közterületeink fejlesztése is várható. A Munkácsy
Emlékházban, több óvodában
és iskolában is energetikai
projektek valósulhatnak meg
a Települési Operatív Program keretében.
A Körte soron – a Berzsenyi utcától a Gyulai útig – a
2017. és 2018. éveket érintően indulhat kerékpárút-fejlesztés. A sportcsarnokban
Sportok Házát és Békéscsabai Röplabda Akadémiát ter-

vezünk kialakítani, valamint
új, multifunkciós sportcentrumot és fedett sportuszodát
építeni. Oktatási területen
tervben van a Nyomdaipari
Tudás- és Képző Központ
létrehozása és az iskolacentrum fejlesztése.
Közös érdekünk, hogy Békéscsaba fejlődése folytatódjon, ezért dolgozzunk minél
többet, segítsük és támogassuk egymást!
Szarvas Péter
polgármester, a 2. számú
körzet egyéni képviselője

Lakossági fórum

Jamina tömegközlekedését javítanák
Jamina tömegközlekedését
javítaná a város – hangzott
el a helyi közlekedésről
szóló lakossági fórumon.
Decemberben lejár a közösségi közlekedés ellátásáról szóló szerződés a
szolgáltatóval, ezért idén új
pályázatot írnak ki.
– Van egy ötéves szerződésünk a DAKK Zrt.-vel, amely le
fog járni. Meg kell határozni az
útvonaltervet, a járatsűrűséget
és a forrást, amibe ez kerülne,
ennek alapján írjuk ki a közbeszerzést – mondta dr. Ferenczi
Attila tanácsnok, hozzátéve,
hogy a lakosság véleményét
beépítik a tervekbe.
A fórumon nagy arányban
képviseltették magukat Jamina városrész lakói. Az önkormányzat a Közlekedéstudományi Intézetet bízta meg
azzal, hogy részletes tanulmányt készítsen: hogyan lehet a szolgáltatás minőségét
javítani.

Pék Patrik, az intézet integrált közlekedési referense elmondta, Jaminából kiindulva
egy új körjáratot alakíthatnak
ki, amellyel a Szarvasi úton
található bevásárlóközpontokhoz, a kórházhoz és a Lencsési városrészbe is közvetlenül el lehetne majd jutni. Az
áprilisi közgyűlésen tartják a
menetrendtervezetről a végső vitát, addig a járatbővítés
költségeit számszerűsítik.
Szarvas Péter polgármester elmondta, jelenleg az önkormányzat 180 millió forinttal
járul hozzá a DAKK Zrt. működési költségeihez. Ez az ös�szeg az új járatok indításával
várhatóan növekedni fog. A
lakossági fórumon elhangzott,
hogy a lakossági igényeket és
az önkormányzat pénzügyi
lehetőségeit figyelembe véve
igyekeznek jobb közlekedési
lehetőségeket biztosítani a
Lencsési lakótelep és Jamina
lakóinak is.
Zámbori Eszter

A fórumra a legtöbben Jaminából jöttek el

Csabai Mérleg
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Wittner Mária a közgében

s a R O k

Ismerjék meg a ﬁatalok ’56 üzenetét

A nők kedvezményes nyugdíja
Magyarország Alaptörvénye szerint törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének
követelményére tekintettel is megállapíthatja. A legalább
negyven év jogosultsági idővel rendelkező nők életkoruktól
függetlenül élhetnek a nyugdíjba vonulás lehetőségével.
A kormány 2011-ben bevezetett családpolitikai intézkedése
rendkívül népszerűnek bizonyult, hiszen 2017-ig mintegy
186 ezren éltek a Nők 40 program, azaz a „nagymamanyugdíjˮ
lehetőségével. A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának
lehetősége a nők társadalomban, munkában és gyermeknevelésben betöltött szerepének
elismerése.
Öregségi teljes nyugdíjra
életkorától függetlenül jogosult
az a nő, aki legalább negyven
év jogosultsági idővel rendelkezik. A negyven évből alapesetben legalább 32 évi szolgálati
időt keresőtevékenységgel kell

megszerezni. A jogosultsági
időre szigorúbb szabályozás
vonatkozik, azaz nem minden
szolgálati idő számítható be a
tartamába. Mindezeken túl további feltétel, hogy a jogosult nő
azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, meghatározott
biztosítással járó jogviszonyban
(pl. munkaviszony, megbízási
jogviszony, stb.) nem állhat.
A nyugdíj megállapítását
követően azonban már ismét
létesíthető munkaviszony, illetve egyéb biztosítási jogviszony.
Fontos tudni, ameddig a nők
kedvezményes nyugdíjában részesülő személy adott évi bruttó

keresete nem éri el a törvényben
meghatározott éves keretösszeget (amely 2017-ben 2 295 000
Ft), a kereset mellett a nyugellátás is korlátozás nélkül felvehető. Ha a kereset meghaladja az
éves keretösszeget, az ellátás
folyósítását a következő hónap
első napjától a tárgyév végéig
(de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig)
szüneteltetni kell.
2017. január 1-jétől a
nyugdíj mellett végzett mun-

kával szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetek
alapján járó félszázalékos
nyugdíjnövelést már nem kell
kérelmezni, a növelést az
Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság hivatalból állapítja meg.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Wittner Mária segített megérteni a diákoknak 5̕ 6 történéseit
Wittner Mária, ’56-os forradalmár, korábbi országgyűlési képviselő tartott előadást a
BSZC Széchenyi István Közgazdasági Szakgimnáziumban.
Elbeszéléseiben
5̕ 6-os emlékeket idézett fel. Történetei
mellbevágóan közvetlen és naturális módon jelenítették meg a
korabeli eseményeket. Wittner

Mária elmondta: nagyon fontos,
hogy a fiatalok megismerjék ’56
üzenetét és minél pontosabb
képet kapjanak az akkor átélt
szörnyűségekről. A diákok szerint az ilyen előadások segítenek nekik megkülönböztetni azt,
hogy mi helyes vagy helytelen,
és eldönteni, miként is alakítsák
saját jövőjüket.
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2017. április 25., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Mosonmagyaróvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (Építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (Női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Csákvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 26., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
8.40 Művészbejáró (kultur. mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kultur. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Törökszentmiklós
Székács–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. május 1., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Napsugár Bábszínház
műsora
17.40 Aktuális (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmód mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Európai viselkedéskultúra
alapjai (Görög Ibolya
előadása)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 2., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés, Békéscsaba–
Fehérvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 27., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
élőben
(a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabdamérkőzés, Csabai
Csirkefogók–Honvéd
22.00 Biketour in Europe (útifilm) 4/4.
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Híradó
23.20 Művészbejáró (kult. mag.)
23.50 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 28., péntek
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Spektrum (életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés, Békéscsaba–
Mosonmagyaróvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 29., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetvédelmi
magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.05 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés, Békéscsaba–
Csákvár
22.30 Épí-Tech (építészeti
magazin)
23.00 Híradó
23.20 Kezdőkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 30., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: vízilabdamérkőzés, Csabai
Csirkefogók–Honvéd
12.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
16.30 Praktikák
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Generáció (ifjúsági mag.)
23.00 Híradó
23.20 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. május 3., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed (gazdasági mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.40 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békés–Tiszavasvári
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 4., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (közéleti magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés, Békéscsaba–
Zalaegerszeg
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 5., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés, Békéscsaba–
Fehérvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 6., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabdamérkőzés, Békés–
Tiszavasvári
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés, Békéscsaba–
Zalaegerszeg
22.30 Híradó
22.50 Kezdőkör (sportmagazin)
23.30 Épí-Tech (építészeti magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 7., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szempont (politikai mag.)
11.10 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Szempont (politikai mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kultur. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Terefere
22.30 Híradó
22.50 Generáció (ifjúsági mag.)
23.20 Művészbejáró (kultur. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG
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Közélet

több mint 15 ezren nyújthatják be az egységes
kérelmet idén is
Elindult az egységes kérelmek benyújtása az
agráriumban. A Magyar
Államkincstár által kezelt
kérelmek közül ez a legnagyobb arányú, és ez
érinti a legtöbb gazdálkodót is – hangzott el azon
a tájékoztatón, ahol a kormányhivatal idei első negyedéves működéséről is
beszámoltak.

Hamarosan kiderül, melyik párlat lett Békés
megye pálinkája az idén
A Gyulai Pálinkafesztiválhoz
kapcsolódó verseny keretében szakmai zsűri döntötte el, melyik megyei párlat
viselheti 2017-ben a Békés
megye pálinkája címet. A
megmérettetésen hat főzde
összesen 28 mintáját értékelték az ítészek. A döntés
megszületett, a pálinkafesztiválon hirdetik ki a nyertest.

laszt adni – fogalmazott kérdésünkre dr. Rákóczi Attila, a
Békés Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály vezetője.
Idén 40 jogcímen igényelhető támogatás egyetlen kérelem beadásával. Az egységes
kérelmet kizárólag elektronikus
úton lehet kitölteni és elküldeni,
melynek határideje május 15.
Az ezt követően, június 9-éig
benyújtott egységes kérelem
esetében a kincstár a támogatási összeget munkanaponként egy százalékkal csökkenti. A széles körű tájékoztatásért
gazdafórumokat is tartanak
majd a járási központokban.
– Békés megyében tavaly
az első negyedévben több
mint 268 ezren fordultak a kormányablakokhoz vagy a járási
hivatalok valamelyikéhez. Ez
a szám az idei első negyedévre több mint 331 ezerre nőtt

– közölte a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója. Dr.
Takács Árpád szerint ez az
ügyfélközpontú szemléletnek
és az állami rezsicsökkentésnek is köszönhető. Az állami
tisztviselők bérrendezése mellett a kormányhivatal főigazgatója arról is beszélt: átalakultak
a kormányhivatalok feladatai,
többet közülük a járási hivatalokhoz szerveztek át.
– A kormányzat végrehajtotta az állami szervezetrendszer
további ésszerűsítését, racionalizálását, illetve a járási hivatalok megerősítését. Az volt a
fókuszban, hogy erősödjenek
a járási hivatalok, és hogy a
közigazgatás költséghatékonyabban működjön, feladatait
még hatékonyabban lássa el,
és jobban hozzájáruljon a következő évek feladataihoz – fogalmazott dr. Takács Árpád.
Varga Diána

Hirdetmény
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni
a következő ingatlanait:
Békéscsaba, Török Ignác utcában és a Ciklámen utcában található 6 db építési telkét
• a 20552/71 hrsz.-ú, 776 m2 területű telket nettó 3 100 000 Ft, bruttó 3 937 000 Ft áron,
• a 20552/72 hrsz.-ú, 632 m2 területű telket nettó 2 500 000 Ft, bruttó 3 175 000 Ft áron,
• a 20552/73 hrsz-.ú, 626 m2 területű telket nettó 2 500 000 Ft, bruttó 3 175 000 Ft áron,
• a 20552/74 hrsz.-ú, 619 m2 területű telket nettó 2 500 000 Ft, bruttó 3 175 000 Ft áron,
• a 20552/84 hrsz.-ú, 646 m2 területű telket nettó 2 600 000 Ft, bruttó 3 302 000 Ft áron,
• a 20552/85 hrsz.-ú, 1029 m2 területű telket nettó 4 000 000 Ft, bruttó 5 080 000 Ft áron.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján az Városháza/Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, hirdetmények/egyéb hirdetmények elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

Hirdetmény
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a
következő ingatlanait:
Békéscsaba, Tisza István utcában található 5 db építési telkét
• a 18526 hrsz.-ú, 1047 m2 területű építési telket,
• a 18528 hrsz.-ú, 1061 m2 területű építési telket,
• a 18529 hrsz.-ú, 1076 m2 területű építési telket,
• a 18530 hrsz.-ú, 1085 m2 területű építési telket,
• a 18531 hrsz.-ú, 1094 m2 területű építési telket.
Tájékoztatás az igénybe vehető lakáscélú önkormányzati támogatásról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az éves költségvetésben biztosított előirányzat
terhére kamatmentes kölcsönt nyújthat az első lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzéséhez (lakóingatlan építéséhez, új vagy használt lakóingatlan vásárlásához, vagy az első lakóingatlan építése
céljából történő telekvásárlásához.)
Az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú telek megvásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújthat.A támogatások feltételeit a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 19/2016.
(V. 3.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely megtalálható a www.bekescsaba.hu oldalon.
A támogatásokról felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/523-838.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján az Városháza/Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, hirdetmények/egyéb hirdetmények elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

A Gyulai Pálinkafesztivált
ebben az évben április 28 –
30. között tartják, ezalatt a
három nap alatt ismét a nemes hungarikum, a pálinka
lesz a figyelem középpontjában. A programhoz kapcsolódó pálinkaversenyt idén is
meghirdették, a bérfőzetők
és magánfőzők mellett kereskedelmi főzdék is nevezhettek a versenyre. Mint ismeretes, két évvel ezelőtt a
Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezésére a
verseny keretében szakmai
zsűri kiválasztotta azt a kereskedelmi pálinkafőzde által
nevezett italt, amely elnyerte
a Békés megye pálinkája címet. Ezt a hagyományt a
megyei önkormányzat idén
is folytatta, a versenyre beérkezett párlatok szakmai
zsűrizését követően a megyei önkormányzat felhívására nevezett kereskedelmi
cégek mintáit is elbírálták az
ítészek. A rendezvény versenyigazgatója és egyben a

Fotók: Zentai Péter

A kérelmek között van az
egységes területalapú támogatáson és az állat alapú
támogatásokon túl a zöldségnövény-termesztés támogatása, ipari zöldségnövénytermesztés támogatása, a
fehérjetakarmány-növények
termesztésének támogatása,
a mezőgazdasági kistermelői
támogatás és a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása. Békés megyében tavaly
több mint 15 ezer gazdálkodó
igényelt támogatást mintegy
440 ezer hektáros területre.
– Senkit nem hagyunk
magára, számunkra mind a
15 267 tavalyi és vélhetően idei
kérelmező is egyformán fontos,
mindenkinek igyekszünk segíteni. A falugazdászok az elsődlegesek, akikhez segítségül
lehet fordulni, de az Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály ügyfélszolgálatát
is lehet keresni. Telefonon és
személyesen is igyekszünk a
gazdálkodók kérdéseire vá-
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zsűri elnöke dr. Bikfalvi Istvánné dr. Hamza Kinga.
– A versenyen nyertes pálinkafőzde terméke egy éven
keresztül viselheti a Békés
megye pálinkája címet, az
ezt tanúsító – a megyei önkormányzat által biztosított
– címkét a pálinkásüvegein
elhelyezheti. A Békés Megyei
Önkormányzat pedig vállalja, hogy egy éven keresztül
a nyertes pálinkafőzdétől
vásárol pálinkát – protokoll
célokra – 0,4 dl-es és 2 dles kiszerelésben. Egy újdonsággal is szolgál az idei év:
2017 ugyanis a szilva éve, a
versenybe nevezett főzdék
0,4 deciliteres pálinkájából
összeállítunk egy szilvapálinka-csomagot. Aki ajándékba
kapja, végigkóstolhatja a legjobb Békés megyei pálinkákat – mondta Zalai Mihály, a

Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke.
Hozzátette: a másik újdonság az idei évben, hogy
a Békés megye pálinkája díj
mellett további két elismerést is átad a Békés Megyei
Önkormányzat a Gyulai Pálinkafesztivál keretében: a
Békés megye legjobb bérfőzetője és a Békés megye
legjobb magánfőzője díjat.
– A pálinka mint főszereplő mellett a színpad is
fontos szereplője a fesztiválnak, amelyen a magyar
könnyűzenei élet jeles képviselői lépnek fel, többek
között a Karthago, a Magna
Cum Laude, Nagy Feró és a
Beatrice, Szikora Róbert és
az R-GO, Rúzsa Magdi és
az Antovszki Band – mondta Bora Imre fesztiváligazgató.

PÁ lyÁ z at I F e l H Í VÁ s
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jaminai Településrészi
Önkormányzata pályázatot hirdet a Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2017. évi
támogatására.
A pályázat célja: Jamina területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.
A pályázat benyújtási határideje:
2017. május 15.
Támogatási időszak:
2017. március 1.–2017. december 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje:
2017. májusi részönkormányzati ülés
Pályázatot az alábbi kategóriában lehet benyújtani: Jaminai Civil szervezetek támogatása (Pályázati
azonosító: JTÖ/CIVIL-2017)
Pályázók köre: Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség, amelynek székhelye Jamina területén van és
közösségépítő munkáját Jamina területén fejti ki. (Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete,
a szakszervezet.) Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, ebben
az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet. A részletes pályázati felhívás és pályázati
adatlap letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Pályázati hírek oldaláról.
További információ kérhető Belanka Zsolt testületi referenstől a 06-66/886-623-as telefonszámon,
illetve a belanka@bekescsaba.hu e-mail-címen.

lakossági fórum
Élhető és fenntartható városi környezet, hatékony energiagazdálkodás!
Elkészült Békéscsaba Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve
Békéscsaba Megyei Jogú Város az Európai Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozásához elkészítette a település Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (SECAP), amely egyik alapvető feltétele, hogy
a megyeszékhely önkéntesen 2030-ig legalább 40%-kal mérsékli a város CO2-kibocsátás-mennyiségét. A
dokumentum véglegesítéséhez elengedhetetlen, hogy bevonjuk a város lakosságát, a civil és szakmai szervezeteket, és ez alapján készüljön el a végleges Akcióterv. A tervben megfogalmazott cél az, hogy élhetőbbé
és fenntarthatóvá tegyük a városi környezetet, csökkentsük a klímaváltozás hatásait, hatékonyabbá tegyük
az energiagazdálkodást. A város honlapján (www.bekescsaba.hu) bárki megismerheti és véleményezheti a
dokumentumban szereplő adatokat és a szén-dioxid-csökkenést eredményező intézkedéseket.
Észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat 2017. április 28-áig várjuk a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu e-mail-címre.
A fenti témával kapcsolatban lakossági fórumot tartunk, amelynek időpontja:
2017. május 8., (hétfő) 17 óra
Helyszín: a városháza díszterme
További információ az alábbi címen kérhető: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. Telefon: +36-66/241-786 Fax: +36-66/241-780
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A csabai élet eseményei
a szent, a lovag és a király

Megjelent Dányi lászló
legújabb könyve

Kiállítás a Szent László Emlékév alkalmából a múzeumban
Aki vizet fakasztott a sziklából – Szent László király
emlékezete címen nyílt kiállítás a Munkácsy Mihály
Múzeum Tégla Termében.
A tárlat az országos Szent
László Emlékév keretében
valósult meg.

A könyvbemutatót a Csabagyöngyében tartották
Miért mondott le az Antallkormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról? címmel jelent meg dr.
Dányi László legújabb kötete, amelynek bemutatóját
a Csabagyöngye Kulturális
Központban tartották.
A könyvbemutatón Herczeg
Tamás, a Csabagyöngye
igazgatóhelyettese kiemelte:
Dányi László újságíró történész szívesen ássa bele magát a közelmúlt történelmi folyamatainak kutatásába. Hat
könyve jelent meg eddig, a
legutóbbit, az Áchim L. András
utcai fiúk második, átdolgozott
kiadását, decemberben mutatták be.
Új könyvében Dányi László
azt dolgozza fel: a kilencvenes
évek elején a magyar–ukrán
alapszerződés aláírásával és
ratifikálásával az Antall-kormány gyakorlatilag lemondott
arról, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség elnyerje a területi autonómiát.
– Erről az ügyről 25 éven át
semmi nem született, elhall-

gatták ezt a súlyos nemzettudat-problémát. Akkor mind
a hat párt megszavazta, hogy
így legyen, 39 képviselő kivételével. Utóbbiak között ott
volt a Fideszből Orbán Viktor
is – mondta el Dányi László.
A szerző felkutatott minden
létező forrást, megnézte a régi
újságcikkeket, a képviselőházi
naplót, kutatott az állambiztonsági szolgálatok levéltárában is. Emellett felkereste a
kor és az események tanúit.
Többször beszélt Raffay Ernő
történésszel, hogy megszülessen a kötet.
– Akkor adódott egy lehetőség Kárpátalját illetően.
Márpedig ha akkor keletkezett
egy ilyen, ez azt jelenti, hogy
többször, máshol, más területeken is keletkezhetett egy darabjaira szétszórt nép számára. Ha megfelelő a kormány,
megfelelő a hadsereg, ha van
megfelelő lélek és szándék,
akkor a történelem hoz lehetőségeket, amelyekkel élnünk
kellene – fogalmazott Raffay
Ernő a könyvbemutatón.
Z. E., M. E.

A megnyitón a megjelenteket Ando György, a múzeum
igazgatója köszöntötte, majd
Kiss Tibor alpolgármester
és dr. Halmágyi Miklós, a
Szegedi Tudományegyetem
tanársegédje mondta el gondolatait Szent László király
emlékezetéről.
A múzeum legújabb tárlatán az eredeti régészeti leleteken és rekonstrukciókon
keresztül a látogatók betekintést nyerhetnek a lovagkirály korának öltözködési szokásaiba, fegyverviseletébe.
A kiállított régészeti anyagban a korszak Békés megyei

Nem mindennapi megnyitóval vette kezdetét a szent király emlékezetére rendezett kiállítás
ékszerei, viseleti elemei és
fegyverei is helyet kaptak.
A szent király emlékezetéhez hűen a múzeum a kiállítási térrel egy középkori kolostor
kerengőjét idézi a látogató elé.
Ebben helyet kaptak a László

király legendájához kötődő, a
Kárpát-medence különböző
pontjairól származó középkori templomi falfestmények is.
A tárlat egészén végigvonuló,
a korabeli forrásokhoz, kódexekhez visszanyúló képes

A látogatók betekintést nyerhetnek a lovagkirály korának öltözködési szokásaiba is

tablókon keresztül mutatják
be az Árpád-házi uralkodó
korát, életét, a személyéhez
fűződő csodás, a közönség
által kevésbé ismert történeteket.
– Kiállításunk célja rávilágítani Szent László király
jelentőségére a magyar történelemben, bemutatni a magyar kultúrtörténetben betöltött
szerepét, diplomáciai és történelemformáló erejét, mellyel
Magyarországot felhelyezte a
lovagkori Európa térképére –
fogalmazott a megnyitón Ando
György, a múzeum igazgatója.
A tárlatot – amelynek kurátora Medgyesi Pál, a múzeum
igazgatóhelyettese,
társkurátora Nagy Balázs
régész – május 25-éig tekinthetik meg az érdeklődők
a múzeum Tégla Termében,
hétfő kivételével naponta 10
és 18 óra között.

több mint félezren szavaltak a költészet napja alkalmából
A versmaratonban szóban és megzenésítve sok száz vers hangzott el

Fotó: A-TEAM/Ignácz B.

A költészet napja alkalmából a Békéscsabai Jókai
Színház irodalmi fesztiválra
hívott minden verset szerető olvasót, alkotót, költőt,
színművészt, színiiskolást.
A Sík Ferenc Kamaraszínházban és a Jókai Szalonban újra 24 órás versmondó
és versolvasó fesztivál volt
április 10–11-én, 24 órán át.

Seregi Zoltán, Orbán János Dénes és a Körömvirág együttes

Több mint félezer embert
mozgatott meg a versfolyam,
amelyhez a közjogi méltóságok, közéleti szereplők mellett
sokan mások is csatlakoztak.
Egy-egy újabb óra, illetve
félóra elkezdésére neves
közéleti személyiségeket kértek fel, akiket az adott versblokkban a saját ismeretségi

körükből érkező személyek
követtek, de bárki csatlakozhatott hozzájuk.
514 verselő 800 szavalata
hangzott el, verset mondott
irodalmár, koreográfus, könyvtáros, óvó néni, gyógyszerész,
képzőművész, politikus, tanár,
köztisztviselő, zenész, orvos,
ügyvéd, újságíró, néptáncos,
a városi nyugdíjas-egyesület
tagjai, a Linamar-Békéscsabai
Röplabda Sportegyesület magyar bajnok-csapata, Növényi
Norbert olimpiai bajnok, Debreczeni Dezső többszörös
kickbox világbajnok, bordámák, borlovagok és a Békéscsabai Médiacentrum munkatársai is.
Az Esély Pedagógiai Központ, az Erzsébethelyi, a Len-

csési, a Jankay és a Kemény
tanulói hosszan marasztalták
élményt adó szavalataikkal a
közönséget, nem beszélve a
Lencsési és Kölcsey utcai–
Ligeti sori óvoda csöppségeiről. A Kemény Gitárklub, az
Édes Keserű Akusztik zenekar, a Balassi Táncegyüttes és
a Körömvirág együttes színvonalas előadása is tovább
emelte a versfolyam fényét.
A közönség nemcsak magyarul, hanem angolul és
idén először még kínaiul is
hallhatott verset. Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve pedig
a Jókai színház művészei
versekkel, balladákkal idézték meg a halhatatlan költőfejedelmet.
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a zene Isten ajándéka

Evangélikus diákkórusok találkoztak Békéscsabán
Kórusmuzsikát hallgatni
gyönyörűség, kórusban
énekelni ajándék, és valami egészen különleges
élmény, amikor gyermekkórusok és ﬁ atalok adnak
koncertet.
Békéscsabán, a közelmúltban egymás után érkeztek a
csodák: hét énekkar lépett fel
az evangélikus kistemplomban az Evangélikus Diákkórusok Országos Találkozóján, köztük házigazdaként a
békéscsabai Arrisus Ifjúsági
Vegyeskar Kutyejné Ablonczy Katalin vezetésével. A
reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából rendezett
találkozón Köveskúti Péter,
a Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium igazgatója köszöntötte a kórusokat. Luther Márton szavaival
élve kiemelte: a zene Isten

Hét énekkar lépett fel az evangélikus kistemplomban
ajándéka, ha pedig róla énekelhetünk, akkor minden gondunkat elfelejtjük.
Majorosné Lasányi Ágnesnek, az Evangélikus Pedagógus-szakmai Szolgáltató és
Továbbképző Intézet igazgatójának megnyitója után Kutyej
Pál igazgatólelkész áhítata
következett, majd Kendeh
Gusztáv, az Evangélikus Egyházzenei Bizottság elnöke
mondott köszönetet a nívós
kórustalálkozó szervezőinek.

Utána az éneké volt a főszerep. A gyerekekből, fiatalokból álló énekkarok előadásában mindig van valami plusz,
amit csak ők tudnak produkálni. Van valami magától értetődő egyszerűség és tisztaság.
A gyerekkórusok muzsikája,
a néhol cérnavékony hangocskák, máskor pedig az
elképesztő profizmussal megszólaltatott dallamok elértek a
közönség lelkéig.
Mikóczy Erika

a város lakóiért imádkoztak
Egy nagy kereszttel, énekkel és sok-sok imádsággal
járta végig a Zenebarát Felebarátok közössége és a
hozzájuk csatlakozó számos
hívő ember a városi keresztutat. A jaminai Jézus Szíve
templomtól, 14 állomáson át
egészen a belvárosi Páduai
Szent Antal Társszékesegyházig tartott a menet.
– Krisztus szenvedéstörténetét járjuk végig a városi
keresztút keretében. Arra
hívjuk fel a fi gyelmet, hogy
a húsvét nem a locsolkodásról és a tojásfestésről
szól, hanem Jézus szenvedéséről szól – mondta Földi
László szervező.

MesélŐ MÚzeUM
Csabáig nyúló gyökerek
A házassága révén Békéscsabához kötődő KolozsváryStupler Éva Los Angelesben
élő képzőművész, a Jankay–
Kolozsváry–Tevan Gyűjtemény
egyetlen élő kiállítója idén lesz
nyolcvanéves. Tevan Andor
és Tevan Margit unokaöccse,
Kolozsváry Pál volt a művész
első férje, így az egyébként
budapesti születésű alkotó is
erős érzelmeket táplál városunk felé. Ebből az alkalomból,
a család és Kolozsváry-Stupler
Éva előtti tiszteletadás okán,
a Munkácsy Mihály Múzeum
idén nyáron időszaki tárlatot
rendez. A kiállítás anyagát, a
harminchét tételt – ebből három darabot leszámítva, mert
azokat pályázat útján vásárolta
a múzeum – a művész ajánlotta fel. Az ajándékozás három
alkalommal történt, a legutóbbira most télen került sor, mely
küldemény idén februárban
érkezett meg hozzánk a gyűjteménybe. A huszonhat darabos térkollázs típusú alkotást
számláló „csomag” két nagy
méretű fadobozból került időle-

Kép a képben – szimbolikusan mesél az alkotóról
gesen a múzeumi raktárba. A
jelenleg folyó szakmai munka
már a kiállítást és a hozzá készülő katalógust készíti elő.
Kolozsváry-Stupler Éva
egyik legbeszédesebb műve,
a Gyökereim című, 2005-ben
készült assemblege-a (ejtsd:
asszamblázs). A kép a képben
típusú kompozíciós megoldással az alkotó szimbolikusan mesél a múltjáról és saját történetéről. Jobban megnézve a kis
dobozszerű kazettákat és kereteket, egy-egy külön történetet is elmondanak. A „fejezetek”
között észrevehetünk valós, a
hovatartozást megjelenítően
gyökereket, faágakat és kuko-

ricacsuhékat. Az otthont jelképező fészekszerű kialakításra
is találhatunk példát, illetve az
egyik felső mezőben, a vizuális
memóriánk révén felsejlhet egy
ágas-bogas formában Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrusának híres alakja.
A falra akasztható mű, mely
funkciójában festménynek tűnhet, valójában a beépített elemeknek köszönhetően kilép,
vagy kinyúlik a térbe, mint egy
fa gyökérzete, így annak befoglaló alakjával a művész tovább
erősíti a kötődést reprezentáló
tárgyi elemet.
Ván Hajnalka
művészettörténész

Műsoros terasznyitó
Bauer Csaba Márk, a Jézus Szíve templom plébánosa
kiemelte: Jézus szenvedésének, halálának, feltámadásának ünnepe a húsvét. Ennek
üzenete abban erősíthet bennünket, hogy van túloldal, van
feltámadás, van örökélet. Ez
pedig a mindennapok során
is erővel, reménnyel tölthet el

bennünket, hisz az életünknek van értelme, értéke – tette
hozzá a plébános.
A keresztutat a hívők Békéscsaba minden lakójáért tették meg, és saját családjukon
belül azokért az emberekért,
akik legnehezebben hordozzák keresztjüket.
M. E.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

Szomor György, Gábor Anita és Nagy Róbert előadását
nézhették meg azok, akik április 7-én betértek a Művész
Kávéházba, vagy akár csak
az Andrássy úton sétáltak. A
Jókai színház egy különleges
szabadtéri programmal nyitotta meg a kávéház teraszát.
A tervek szerint a nyári napokon a Terefere a Művész
Kávéházban című közönségtalálkozó sorozat beszélgetéseit is a teraszon rendezik
meg.

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk. hu kolcs@bmk. hu http://konyvtar. bmk. hu
www.facebook. com/BekesMegyeiKonyvtar

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark. hu · facebook. com/korosokvolgye

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK:
• Április 26., (szerda) 17.00:
Dr. Magyar Lóránt „MÉGIS legyél
Győztes!” című motivációs előadása és könyvbemutatója.
• Április 27., (csütörtök) 17.30:
Szelekovszky László „Teendők a
házikertben, gyümölcsösben, virágoskertben” című előadása a Lencsési Könyvtárban.
• Május 6., (szombat)
Lischka Lipót-emléknap: 10 órától
koszorúzás a Ligeti temetőben,
10.30-tól emléktábla-avatás a
Széchenyi ligetben, 11 órától emlékülés és kötetbemutató a Békés
Megyei Könyvtárban.
• Május 13., (szombat) 17.30:
Benyák Zoltán és Bíró Szabolcs
közös előadása. Moderátor: Németh Péter.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Arany Jánosra 200 – Online kvíz
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Békés Megyei

Könyvtár online kvízpályázatot hirdet,
melynek helyes kitöltői között értékes
ajándékokat (e-book olvasó) sorsolunk ki.
A kvíz elérhető a könyvtár honlapján.
Születésnapi újság
Ajándékozzon egyedi kiadványt egy
ünnepelt számára olyan kordokumentumokból, amely a jeles napon aktuális volt. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve gólyahír
megjelenítésére is, amely egyedivé teszi az ajándékot.
Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be
egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény-, péksütemény-, szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap
zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar,
facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS
A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Április 21., (péntek) 17.30
Megyeri Teaház: Forró István előadása
Április 21–23., (péntek–vasárnap)
XI. Szent György-napi Sárkányeregetés. Pénteken 15–17 óráig papírsárkány-készítés és ételkóstoló. Szombaton egész nap sárkányeregetés és változatos programok
10–15 óráig. (Rossz idő esetén a sárkányeregetésre vasárnap kerül sor.)

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Április 20., 26., 27. és május 3., 4.,
16.00 –17.30
Ovis angol White Anikóval

Április 22. és 29., (szombat)
9.00–12.00
English Club White Anikóval

Április 20. és május 4.,
(csütörtök) 16.30–20.00
Ízvadász Főzőklub

Április 22., (szombat) 15.00–17.00
Népi díszítőművész szakkör

Április 20., 27. és május 4.,
(csütörtök) 16.30–18.00
Táncos torna 5 éves kortól

Április 24., (hétfő) 10.00–11.00
Baba-mama klub a jaminai védőnőkkel
Április 27., (csütörtök) 15.00–19.00
Csodaműhely – Papírfonás

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Április 28., (péntek)
A XII. Országos Gyermek és Ifjúsági
Népi Kézműves Pályázat Dél-alföldi
Regionális Kiállítása a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület rendezésében
Május 2., (kedd) 15.30
Művészet-történet előadás-sorozat –
Jankay Tibor művészete Előadó: Ván
Hajnalka művészettörténész

Május 10., (szerda) 15.00
A Közösségek Hete keretében: „Ilyenek
voltunk, ilyenek vagyunk”
Intézménybemutató, eredeti Omasztalevelekkel – közösségek számára
Május 18., (csütörtök)
A múzeumok világnapja alkalmából:
Kirándulás Tiszadobra, az Andrássykastélyba és a berettyóújfalui Bihari
Múzeumba.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Csabai Mérleg

Kultúra

tízéves az élményszínház
Kiállítással, rögtönzéssel ünnepeltek

Fennállásának 10. évfordulója alkalmából az Élményszínház ﬁatalokból, főként
középiskolás kortárssegítőkből álló „társulata” fényképkiállítással és playback
színházi előadással lepte
meg az érdeklődőket.

Időutazás a Calandrellával
Véget ért a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál

A rögtönzők a mesélő érzéseit tükrözik vissza
de leginkább önmagukat fejlesztik. Készségeiket, önismeretüket mélyítik el ezeken
az alkalmakon – fogalmazott
Novák Magdolna, mentálhigiénés szakember.
Ugyanakkor minden ilyen
találkozón a diákok önbizalma, önbecsülése is erősödik, melynek segítségével a
későbbiekben könnyebben
ki tudják fejezni érzéseiket,
miközben együtt éreznek és
segítenek társaikon.

Mint minden előadást, a
jubileumi alkalmat is egy kiállítással nyitották meg a résztvevők. A fotókiállítás a csoport
eddigi munkáit mutatja be, hiszen az eltelt tíz év alatt több
mint száz előadást tudhatnak
maguk mögött a lelkes fiatalok.
Voltak képek a felkészülésről,
a rögtönzőszínházi előadásokról, a csoport mindennapjairól,
de a tagok alkotásai is helyet
kaptak a tárlaton.
Busi Ottó

– Nagyon jól sikerült az idei
tavaszi fesztivál. Több mint
másfél évtizede szervezzük
meg, Békéscsaba közönsége pedig várja, szeretettel
fogadja minden alkalommal.
A fesztivál elsősorban a magas művészetekről szól, annak ellenére, hogy könnyedebb koncertek is a részét
képezik. Felemelő érzés,
hogy városunkban rendkívül
nagy az érdeklődés a képzőművészet, az irodalom, a
színházi produkciók, a kórusmuzsika, a szimfonikus zene
iránt is – mondta el Szente
Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója.
A Calandrella, Kutyejné
Ablonczy Katalin vezényletével, a reformáció 500. évfordulóján egy századokon át-

lIke – egy nap a ﬁatalokért

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KIÁLLÍTÁSOK
• Galbicsekné Szajkó Magdolna háromdimenziós origami munkáiból
összeállított tárlat megtekinthető április 21-éig, hétköznapokon 8-tól
20 óráig a közösségi ház előterében.
• Április 21., péntek 17 óra – A Jászkun Fotóklub (Szolnok) tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitása. A megjelenteket köszönti
Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja Katona Péter, a
Márvány Fotóműhely vezetője. Megtekinthető május 5-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig..
KIRÁNDULÁS
• Április 22., szombat – A Márvány Fotóműhely kirándulása Budapestre. Látogatás a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Házba, fotózás
a városban.
• Május 4., csütörtök – A Természetjáró kör kirándulása Budapestre: a
Nemzeti Múzeumban a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megtekintése tárlatvezetővel. Indulás 7.19-kor a békéscsabai MÁV-állomásról. Várható hazaérkezés 17 és 19 óra között a békéscsabai vasútállomásra.
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG
• Április 10., hétfő 14.30 óra – A Nyugdíjasklub tagjai mondják el kedvenc
verseiket, majd közösen megkoszorúzzuk József Attila Lencsési úti szobrát. Közreműködik: Lustyik István, a Kemény Gitárklub vezetője.

• Április 24., hétfő 14.30 óra – Nagymamák, dédmamák köszöntése a
Nyugdíjasklubban. Közreműködnek a Lencsési Általános Iskola tanulói.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
• Április 28., péntek 10 óra – „Bölcsibe készülünk”, A Baba-mama klub
vendége Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai bölcsőde vezetője.
• Május 8., hétfő 17 óra – A méhek szerepe, környezetbarát növényvédelem a kiskertben. A Mohácsy Mátyás Kertbarát kör vendége Füredi
László méhész.
TORNA
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

ívelő zenei időutazásra hívta
a közönséget a Csabagyöngyébe. A reneszánsztól napjainkig komponált protestáns
kórusművekből válogattak,
melyeket olykor az orgonaés vonósnégyesre írt szólamok színesítettek. A koncert
első felében Luther Márton
Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekének útját követhette
nyomon a közönség, először
Johann Walter kétszólamú
feldolgozásában, majd Georg

Philipp Telemann négyszólamú korálmotettájában. Utána
Felix Mendelssohn-Bartholdy
egyik korálkantátája, majd
Gárdonyi Zoltán 90. zsoltár
szövegére komponált műve
hangzott el. Végül az időutazás a kortárs evangélikus
zeneszerző, Ola Gjeilo két
művével zárult. A koncerten
közreműködött Somogyvári
Tímea Zita énekművész, az
Alföld Quartet, Rázga Áron
művésztanár.

Fenyő-jubileum
Fenyő Miklós betöltötte a 70.
életévét. Ennek ünnepléseként
országos turnéra indult, amelynek keretében Békéscsabára,
a Csabagyöngyébe is ellátogatott. A rock&roll-élet hazai
királya több évtizedes pályafutása során rengeteg koncertet
adott már. A jubileumon egy
esszenciát hallhatott a közönség Fenyő Miklós nagy sikerű
slágereiből, állandó vendége, Dolly közreműködésével.
A koncertet professzionális
színpadtechnika, videotechnika
és a táncosok tették teljessé.

A Békéscsabai Diákönkormányzat először 2011-ben, a
Korzó téren rendezte meg a
fiataloknak szóló „Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményét”,
azaz a LIKE-ot. A cél mindig
ugyanaz: a fiatalok a kultúra
jegyében közösen töltsenek el
egy napot, és megmutassák
azt, hogy miben tehetségesek,
mi érdekli őket. Az Andrássy Úti Társaskörben idén volt
társastánc, néptánc, fotó- és
rajzkiállítás, jumpingbemutató,
de különböző játékok és koncertek is várták a fiatalokat.

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel. /fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

Fotó: Csabagyöngye

A Calandrella Kamarakórus
hangversenyével zárult az
idei Békéscsabai Tavaszi
Fesztivál. A kórus a reformáció örökségét mutatta
meg a zenén keresztül.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

Április 21., (péntek) 19.00
Dumaszínház – Kőhalmi Zoltán, Kertész Ricsi és Szobácsi Gergő közös
estje
Április 23., (vasárnap) 10.00–14.00
KÖLYÖKSZIGET – Rendőrnap
Rendőrségi járművek bemutatója,
játékos vetélkedők, családi programok, játszóház, ugrálóvárak
Április 26., (szerda) 19.00
KISCSILLAG: SEMMI KONFERENCIA
Szereplők: Lovasi András, Péterfy
Bori, Földes Eszter, Falusi Mariann,
Pásztor Anna, Varga Livius
Április 28.,–május 1.
VIII. Békéscsabai Táncfesztivál és
XXIII. Táncgála
Május 3., (szerda)
Éneklő Ifjúság – ifjúsági kórustalálkozó és minősítő hangverseny
Május 4., (csütörtök) 19.00
Szentpéteri Csilla & Band
Koncertshow: Colors of Music
Május 11., (csütörtök) 19.00
Muzsikás: Allegro Barbaro
Május 12., (péntek) 20.00
Cloud9+

KIÁLLÍTÁSOK
Április 21., (péntek) 17.00

Hídvégi Petra keramikus kiállításának megnyitója

Megtekinthető június 2-áig.
Április 24., (hétfő) 16.00

Veteránkerékpár-kiállítás megnyitója
Megtekinthető május 26-áig.

A Békéstáji Művészeti Társaság
megalakulásának 25. éves jubileuma
alkalmából rendezett kiállítás.
Megtekinthető május 3-áig.

Fülöp Péter Óriásfotók című kiállítása
megtekinthető május 9-éig.

„A mi mesénk” című kiállítás az Élményszínház fennállásának 10 éves
évfordulója alkalmából.

Megtekinthető május 15-éig.

Programjainkról bővebben a

www.csabagyongye.com oldalon és
facebook oldalunkon
tájékozódhatnak.

Fotó: Csabagyöngye

A programra diákokat, egykori és mai tagokat, játszókat, mesélőket és érdeklődőket egyaránt vártak a
szervezők. „A mi mesénk”
című playback színházi előadás témái között szerepeltek azok, amelyeket az elmúlt tíz év során valamilyen
formában már feldolgoztak
az élményesek. Ilyenek például a stressz szerepe a függőségek kialakulásában; az
álarcaim mögött önmagam;
a túlsúly és ami mögötte van;
a közösség ereje vagy a Nap
és a Hold titkai is.
– Ez egy nyitott csoport,
ahol a középiskolások segítő képzésen vesznek részt,
konﬂiktuskezelést tanulnak,
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5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. április 26-án, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
Bonnie és Clyde
APÁRÓL FIÚRA
2017. május 6-án, szombaton 14 órától
családi hagyományőrző délután a Meseházban.
Kalendárium: Májusfaállítás szokásai
Műhelymunka: Májusfa cserépdísz készítése vesszőből, textilből
Nagymama kamrája: Kövér palacsinta
MÁJUSI KÉZMŰVES-AJÁNLÓ
óvodás- és iskoláscsoportok számára:
Előzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370
vagy a 30/383-4743 telefonszámon. Belépődíj: 300 Ft/fő.
Választható foglalkozások:
Agyagozás (anyák napi díszek, edények, szívek csipke lenyomattal)
Tavaszi madárfüzér textilből
Pünkösdi király, királylány (vessző, textil)
Tavaszi ajtókoszorú természetes anyagokból
Nagy méretű textilló kukoricaszáron
Filcből gyümölcs készítése (eper, alma, cseresznye, körte)
Textilfigurák készítése (Lovacska, elefánt, macska, kutya)

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át

MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY • 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Marad a legjobb hazai libero páros Megjelent szigeti Csaba könyve
Szerződést hosszabbított a BRSE-vel Molcsányi és Szpin

„Egy város, ötkarika, ezernyi történet”

Nem mindennapi hírt jelentett be a következő szezon
játékoskeretét illetően a
Linamar-Békéscsabai Röplabda SE. Eldőlt, hogy az
ország legjobb liberó párosa, Molcsányi Rita és Szpin
Renáta a következő két szezonban is a bajnoki címvédő csapat játékosa lesz.
Mindkét játékos tagja az Európa-bajnokságra készülő
válogatott keretnek is.
A 24 éves Molcsányi Rita gyerekként ismerkedett meg a
sportág alapjaival Békéscsabán, majd végigjárva a ranglétrát, hamar bemutatkozott a
felnőtt csapatban. Neve szinte összeforr a klubbal, játékát
csodálják neves külföldi szakemberek is.
– Remek helyen vagyok, itt
minden adott a további fejlődésemhez. A klub ambíciói töretlenek, ez sokat jelent, hiszen
szeretnék hosszabb távon a
Bajnokok Ligájában játszani,
és nemzetközi sikereket elérni
– fogalmazott Molcsányi Rita.
Szpin Renáta szintén békéscsabai születésű, Nagy
Attila keze alatt pallérozódott,
majd pedig Kormos Mihálynál
mutatkozott be az élvonalban
és vált az immár nemzetközi
babérokra törő együttes meg-

Molcsányi Rita és Szpin Renáta neve összeforr a klubban
határozó tagjává. A 21. életévét április végén betöltő játékos
szintén többszörös korosztályos és felnőtt válogatott.
– Nagyon örülök, hogy a következő két évben is a BRSE
mezében szerepelhetek. Szeretem a várost, itt születtem,
itt lett belőlem élvonalbeli és
válogatott sportoló. Boldog
vagyok, hogy 20 évesen a
kontinens legerősebb sorozataiban játszhatok – mondta
Szpin Renáta.
Egy posztra két ilyen kvalitású játékos hosszabb távú
szerződtetése arra enged következtetni, hogy Békéscsabán
nagyszabású tervek vannak és
folytatódik a klub szisztematikus építése. Baran Ádám, a

békéscsabai klub elnöke elmondta, hogy bár még jócskán
vannak kérdőjelek a következő
szezon vonatkozásában, olyan
szilárd alapokat igyekeznek letenni, amelyre erős várat lehet
építeni.
– Fontos küldetésünk van!
Értékeket teremtünk a magyar
röplabdázás számára, s lehetőséget teremtünk, hogy sportolóink tehetségüket itthon kamatoztassák. Saját nevelésű,
fiatal játékosok, akik a szemünk
láttára nőtték ki magukat és lettek példaképek Békéscsabán.
A majdani Békéscsabai Röplabda Akadémiát is ezen elvek
mentén építjük fel – szögezte
le a klubvezető.
Kovács Dávid

sikeres volt a megyefutás
Tóth László futónagykövet
negyedik alkalommal vállalkozott arra, hogy körbefutja
a megyét és megmozgatja
azokat, akik csatlakoznak
hozzá.
Már 2014-ben az első megyefutáson is az volt a cél,
hogy minél többen húzzanak
sportcipőt és tartsanak a futás hírnökeivel. Iskolások,
nyugdíjasok, aktív dolgozók,
kismamák, fiatalok és idősek, fiúk és lányok fogadták
el az invitálást akkor és most
is, hogy hosszabb-rövidebb
távokat tegyenek meg a megyefutás keretében.
A futónagykövet március
28-án reggel kilenckor rajtolt a
békéscsabai Szent István térről, és 52 városon, községen

Középen a szerző, Szigeti Csaba, körülötte a könyv néhány szereplője
A békéscsabai olimpiatörténetet foglalja össze és az
olimpiákon járt csabai kötődésű sportemberek élettörténetét dolgozza fel Szigeti Csaba most megjelent,
értékmentő könyve. Az Egy
város, ötkarika, ezernyi történet című kötet bemutatóját
a Csabagyöngye Kulturális
Központban tartották.
Mintha részben a könyv lapjai elevenedtek volna meg: a
kötetben szereplő sportolók,
sportvezetők, edzők, egykori
és mai versenyek bajnokai,
olimpikonjai töltötték meg a
Csabagyöngye kaszinóját a
könyv bemutatóján. Ott volt
például dr. Bátori Béláné Such
Ida, aki 1964-ben a tokiói
olimpián a négyszer százas
váltóval a döntőbe került és a
hetedik helyen végzett. Eljött
Varga Adrienn Európa-bajnok

tornász, olimpikon, Márton
Anita riói bronzérmes olimpikonunk, Tóth Sándor, az atlétikai klub vezetőedzője és még
hosszan sorolhatnánk, kik.
Mint azt Szarvas Péter polgármester a könyvbemutatón
elmondta, a kiadványban –
ami hűen mutatja be, mit jelent
Békéscsaba számára az olimpia, és mit jelentenek a sportolók – számtalan, eddig sehol
nem közölt információ és fotó
található. Hozzátette: olyan
dolgokat is közöl a szerző,
amelyek amellett, hogy érdekesek, tanítanak bennünket.
– Értékmentés volt a célom.
Azt gondolom, nagyon fontos,
hogy tudják a mai fiatalok, és
tudja mindenki azt, hogy például ki az a Such Ida, ki Nyeste Adrienn, ki az a Petrovszki
Mihály. Szeretném, hogy tudják az emberek, kik azok, akik
Békéscsabáról, Békés me-

gyéből indultak el, és eljutottak az olimpiára – fogalmazott
Szigeti Csaba.
A szerző hozzátette: bár a
könyv alcíme Békéscsabaiak
az olimpiákon, Athéntől Rióig,
igazából 1896-ban az olimpián még nem volt békéscsabai
kötődésű olimpiai résztvevő.
Viszont az 1906-os soron kívüli olimpián már volt: Mudin
István dobóatléta, aki mai
tudásunk szerint az első Békéscsabához köthető olimpiai
résztvevő. Tőle indulva egészen Rióig igyekezett minden
olimpikonról a lehető legtöbb
információt felkutatni.
A kötetben Szigeti Csaba
összesen 52 békéscsabai kötődésű olimpiai résztvevőt és
28 edzőt, sportvezetőt mutat
be sok-sok információval, fotóval és olimpiatörténeti érdekességekkel.
Mikóczy Erika

w w w . b e h i r . h u

kuponakció a fürdôben!
Tóth László 580 kilométert tett meg 12 nap alatt
haladt át. Tóth László 12 nap
alatt 580 kilométert tett meg
kísérőivel. Közel két hét elteltével a küldetés véget ért, a futók április 9-én délután érkeztek vissza a kiindulási helyre.

Új növendékek beiratkozása a
2017–2018-as tanévre a békéscsabai
zeneiskolába (Szabadság tér 4.)
2017. április 27., csütörtök 14.00-18.00 óra,
2017. április 28., péntek
14.00-18.00 óra.
Elsősorban azokat a gyermekeket várjuk, akik a 20172018-as tanévben az 1., 2., illetve a 3. osztályt kezdik az
általános iskolában.
A zeneóvodai jelentkezés is a fenti időpontban történik.
További részletekről tájékozódhatnak:
a zeneiskola hirdetőtáblájáról,
az iskolatitkárnál személyesen vagy telefonon a 66/321-222
számon, továbbá a zeneiskola weboldalán:
www.bekesbartok.hu-n.

HIRDESSEN NÁLUNK!
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Tóth László megjegyezte: tavaly háromezren, idén
még többen vettek részt a
futásban, így az mindenképpen sikeres volt.
Busi Ottó

Hosszított
ügyfélfogadás
A békéscsabai polgármesteri hivatal ügyintézői hétfői
napokon hosszított nyitvatartással, 18 óráig várják
az ügyfeleket a Szent István
tér 7. szám alatti épület 61.
számú irodájában. Ez idő
alatt az iroda a 66/523-826
számon érhető el. A kisgyermekeseknek gyermekvárót
alakítottak ki.
Az említett szolgáltatások
bevezetésével a hivatal célja,
hogy még jobban megfeleljen
a lakosság igényeinek.

A békéscsabai Árpád Gyógyés Strandfürdő április 29-étől
ismét várja vendégeit, akik közül a Csabai Mérleg olvasói
jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak belépőt. Aki kivágja
és a jegypénztárnál felmutatja
az alábbi kupont, olcsóbban
strandolhat április 29-étől május 14-éig. Felhívjuk olvasóink
figyelmét, hogy csak az adott
időszakra szóló kuponok használhatóak fel. Bővebb információ a www.arpadfurdo.hu oldalon olvasható.
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széPÜlJÜNk
a lÍVIa széPségszalONBaN!
Esküvői smink előtti kozmetikai kezelések

tanulószerződés, vagy igazolás
A szakközépiskolás kilencedike-

resésében segítséget nyújt az iskola

aláírással mindkét fél kötelezettsé-

függő nyári gyakorlaton kell részt

még válogathatnak, hogy a legjobb

azt, hogy havi tanulói juttatást fizet a

seknek a tanítási év végén össze-

venniük. Itt az ideje megkeresniük
azt a céget vagy vállalkozót, amely

vagy aki tanulószerződést köt velük
nemcsak a nyári időszakra, hanem

az előttük álló teljes képzési időre,
egészen a szakmai vizsgáig. Csak

és a kamara is. Akik időben lépnek,
helyre kerüljenek. Akik nem veszik

ezt komolyan és az utolsó percre
hagyják a keresést, azok meg kell

elégedjenek esetleg egy más településen lévő vállalkozással. Az idő a
cégeknek is fontos tényező, hiszen

az a tanuló maradhat az iskolai

nekik egy kamarai ellenőrzésen is

gyei Kereskedelmi és Iparkamara

kell, hogy megfelelő tárgyi és szemé-

tanműhelyben, akinek a Békés Mesem talál képzőhelyet és erről egy
igazolást állít ki.
FIGYELEM!

át kell esniük, amikor bizonyítaniuk
lyi feltételekkel rendelkeznek a tanuló gyakorlati képzéséhez.

A tanulószerződést a tanuló köti

Évet kell ismételnie annak, aki-

a vállalkozással, kiskorú tanuló

sem kamarai igazolása arról, hogy

súlyozzuk, hogy a tanulószerződést

nek sem tanulószerződése nincs,

benn maradhat az iskolai tanműhelyben. A külső gyakorlati képzőhely ke-

geket vállal magára. A vállalkozó pl.
tanulónak, amely után a közterheket

is megfizeti, így a tanuló biztosítottá

válik. Biztosít továbbá számára ked-

vezményes étkezést, munkaruhát,
tisztasági és védőfelszerelést. Köt rá

felelősségbiztosítást és elviszi foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgá-

latra. Mindezért cserébe a tanulónak
becsülettel el kell járnia a gyakorlatra
és meg kell tennie mindent annak

érdekében, hogy elsajátíthassa választott szakmája alapjait.

A tanulószerződést a kamara

esetén a szülő írja alá. Mindig hang-

jegyzi ellen és őrködik afelett, hogy

aláírás előtt el kell olvasni, mert na-

it, a cég az utánpótlását, a tanuló a

gyon fontos dolgokat tartalmaz, és az

mindkét fél megtalálja a számításagyakorlati tudását.

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József

Békéscsaba, Lipták A. u. 20.
+36-20/325-5367

A menyasszonyi smink egy olyan
természetes hatású, nem túl
erős, de mégis mutatós smink,
ami előtérbe helyezi az arc adta
előnyös vonásokat. Harmonizál a
frizura, a ruha és egyéb kiegészítők stílusával és a menyasszonyi
csokor színével. Az esküvő előtti
próbasmink ajánlatos. Ez alkalommal lehetőség van több smink
kipróbálására, hogy megtaláljuk
az arcformához leginkább illő,
a szépségét legjobban kiemelő
színeket.
A szép, hidratált bőrön a smink
még jobban mutat. Problémás
bőr esetén, az esküvő előtt 6 hónappal havonta egyszer érdemes
felkeresni egy kozmetikust, aki a
bőrtípusunknak megfelelő kezelést fogja ajánlani. Akinek még
nem volt műszempilla felhelyezve, és szeretne, a nagy esemény
előtt 2-3 hónappal konzultáljon
egy szempillastylisttal. A szemöldökigazítást, szempillafestést,
bajuszgyantát a nagy nap előtt

3-7 nappal, expressz hidratáló,
vitalizáló arckezelést 1-3 nappal
célszerű igénybe venni.
Az esküvő előtti készülődés
igen nagy stresszel jár, mely nyomait láthatjuk az arcbőrünkön.
Kiváló alkalom a relaxálásra
az utolsó bőrszépítő kozmetikai
kezelés, mely a szalon új szolgáltatása, az egyik vezető profeszszionális márka felhasználásával
történik. Az 1 órás kényeztető arcápolástól a bőr ragyogóvá válik,
hogy tündökölhess a nagy napon.
Továbbá, a sminked még csodásabb és elragadóbb legyen.
A szolgáltatás részleteiről
bővebben érdeklődj Dombóvári
Edinánál a következő telefonszámon: 06-30/505-8500.
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Informatika a trefortban
Szakmai nap és Szűcs Sándor Emlékverseny

Szerelhettek, versenyezhettek és előadásokon
vehettek részt a diákok
a BSZC Trefort Ágoston
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában rendezett informatikai szakmai napon,
amelynek keretében informatikai verseny is zajlott.
A Szűcs Sándor Informatikai
Emlékversenyen az általános
iskolások és középiskolások
mérték össze informatikatudásukat. A megmérettetést
a Szűcs Sándor Informatikai
Alapítvány, valamint a Trefort
intézménye harmadik alkalommal hirdette meg az iskola egykori tanára emlékére,
akinek tevékeny közreműködésével jött létre az informatikaoktatás a Trefortban.
Mint azt Csökmei Istvántól,
az alapítvány elnökétől és Kovács Rudolftól, az iskola informatikai munkaközösségének
vezetőjétől megtudtuk, az
általános iskolák felső tagozatosainak e-mailben küldték
el az első feladatsort, majd
volt online forduló. A középiskolások a közösségi csatornákat felhasználva kaptak

Az emlékversenyen össze kellett szerelni egy számítógépet is
értesítést, és önállóan kellett
nevezniük, ami már egy szűrő
volt. Majd online tesztek kitöltése után derült ki, hogy kik jutottak a döntőbe. A versenyen
volt webdesign kategória,
ahol időre kellett elkészíteni
egy 2-3 oldalból álló websiteot. Volt hardveres gyakorlati
feladat is, ahol az általános
iskolásoknak egy egyszerűbb
szerelési és telepítési feladatot kellett végrehajtaniuk,
a középiskolásoknak pedig
alkatrészekből kellett összeállítaniuk egy működőképes
számítógépet.
A második napot a szakmai előadásoknak és a kí-

sérleteknek szentelték. Kiss
Mihály igazgató elmondta,
iskolájukban magas szintű
informatikai képzés folyik, ez
részben annak köszönhető,
hogy olyan cégekkel vannak
kapcsolatban, amelyek folyamatosan segítik az intézményt például eszközökkel
vagy a tanulók foglalkoztatásával. Emellett képzett
oktatói, tanári gárdájuk van,
akik nagyon elkötelezettek
az iránt, hogy diákjaik a legkorszerűbb tudással rendelkezzenek. Ebből is felvillantottak valamennyit a szakmai
napon.
Mikóczy Erika
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Rácz János kiállítása

Výstava rómskeho výtvarného umelca Jánosa Rácza
A Szlovák Kultúra Házában nyílt kiállítás Rácz János
mezőberényi cigány művész
alkotásaiból.
Mint azt Tőkés Gyulától, a
Csabai Szlovákok Szervezete
Szlovák Senior Klubjának vezetőjétől megtudtuk, tavaly ismerkedtek meg a művésszel,
amikor a Tízváros Alapítványon keresztül nehéz sorsú
cigánygyerekeket segítettek.
– Gyűjtöttünk számukra ruhát, könyvet, és gyerekprogramot is szerveztünk. Rácz
János akkor éppen a ház falát
festette ott, de hamarosan kiderült, hogy festményeket is
készít. Már akkor szóba került,
hogy kiállítást rendezünk a
képeiből, a terv most vált valósággá – mondta Tőkés Gyula.
A megnyitón Hegedűs János festőművész mutatta be
az alkotót. Kiemelte, hogy
Rácz János nemcsak festő,
hanem zenész is. Nem volt
egyszerű élete, de igyekezett megtalálni mindenben a
szépséget, és azt közvetíteni
a közönség felé.
– Legjobban portrét szeretek készíteni. Nem azt festem
le, akit mások szépnek találnak, hanem azt, aki valamiért
megfog. Az arcokon sok min-

den visszatükröződik. A képeken próbálom azt megmutatni,
hogy szeretettel vagyok azok
iránt is, akiket esetleg más
nem fogad el – fogalmazott a
festő, akinek kiállítása május
9-éig tekinthető meg a Szlovák
Kultúra Házában.
V Dome slovenskej kultúry
bola otvorená výstava z diel
rómskeho maliara z Poľného
Berinčoku, Jánosa Rácza.
Ako sme sa dozvedeli od
vedúceho Klubu seniorov
Čabianskej
organizácie
Slovákov,
s
umelcom

sa zoznámili vlani, keď
cez Nadáciu desať miest
organizovali
charitatívnu
pomoc pre rómske deti.
– Vyzbierali sme pre ne
šatstvo, knihy a zorganizovali
sme pre ne kultúrny program. János Rácz vtedy práve
maľoval steny domu, ale
onedlho vysvitlo, že maľuje
aj obrazy. Už vtedy sme sa
dohodli, že vystavíme jeho
obrazy, plán sa teraz naplnil
– povedal Gyula Tőkés.
Na
vernisáži
umelca
predstavil akademický maliar
János Hegedűs. Vyzdvihol,
že umelec je aj hudobníkom.
Nemal jednoduchý život, ale
snažil sa hľadať vo všetkom
krásu a sprostredkovať ju
obecenstvu.
– Najradšej maľujem
portréty. Nemaľujem to, čo
ostatní považujú za pekné,
ale toho kto ma niečim upúta.
V tvárach sa všeličo odráža.
Na obrazoch sa snažím
vyjadriť to, že moja láska
je otvorená aj k tým ľuďom,
ktorých možno iní odmietajú
– vyjadril sa maliar, výstava
bude otvorená v Dome
slovenskej kultúry do 9.
mája.
Mikóczy E.

köszöntjük Békéscsaba szépkorú polgárait

Pelle Ferenc 90 éves

Nagy Károly 90 éves

Annus Vince 90 éves

Salamon Sándorné 90 éves

Hajdú Jánosné 90 éves

APRÓ H I RD E TÉS
SZOLGÁLTATÁS
MEDOSOFT könyvelőiroda
a belvárosban, a nagypostától
50 méterre, az Európa Ház aljában. Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft. hu
Hűtők, fagyasztók javítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali
és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521,
20/944-6986.
Zár, redőny, szúnyogháló,
napellenző, szalagfüggöny, roletta, reluxa szerelése, javítása,
kulcsmásolás: Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.
Irodák, lépcsőházak takarítását vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos
István u. 20. Tel.: 70/335-7584,
66/636-135.
Békéscsabai Női Labdarúgó
SC várja jelentkezésed, 6 éves
kortól.
Bencsik Éva: 30/506-4202.
Redőny, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása részletfizetéssel is. Nyílászárók beépítése, javítása. Tel.: 66/454-171,
70/212-6776.

Fűkaszával fűnyírást, bozótirtást vállalok.
Tel.: 30/366-9699 Petri.
INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es belterületi telek
fúrott kúttal eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913, délután.
OKTATÁS
Angol gyerekeknek, felnőtteknek. Tel.: 70/450-3228.
Matematikakorrepetálás
Tel.: 70/392-0459.
Angoloktatás, nyelvvizsgára,
érettségire felkészítés:
Tel.: 70/392-0459.
EGYÉB
Eladók Békéscsabán: új 178 x
228 cm-es, zöld színű, bambusznád mintás, erős anyagú asztalterítő, még nem használt, asztalhoz tapadó hús-, zöldségdaráló,
hollóházi (6 tányér, 6 csésze) kávésgarnitúra, egystílusú üveg süteményes- és kompótosgarnitúra,
új ülőkés hátizsák, új ülőkés táska,
új, L-es férfi Levi’s farmerdzseki.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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tragédia, komédia és színmű
Drámapályázat a rendszerváltoztatásról

A Békéscsabai Jókai
Színház és a Bárka folyóirat az elmúlt években számos módon (kortárs magyar
évad, drámaíró verseny, egyfelvonásos drámapályázat,
drámai szövegművek publikálása stb.) bizonyította már,
hogy elkötelezett támogatója a
kortárs magyar dráma ügyének. Újabb drámapályázatával
egyrészt ismét a kortárs drámaírókat próbálja új mű alkotására sarkallni, másrészt szeretne hozzájárulni a 30 évvel
ezelőtt történt rendszerváltoztatás folyamatának jobb megértéséhez és méltó irodalmi,
színházi megörökítéséhez.
Ezúttal arra kérik az írókat,
hogy olyan drámai művel vegyenek részt a pályázaton,
amely a rendszerváltoztatáshoz
valamilyen módon kapcsolódik.

Közelmúltunk e meghatározó
politikai, gazdasági és társadalomtörténeti eseménysorozatával, folyamatával való színpadi
szembenézés bármilyen formáját lehetségesnek és jogosnak tartják (akár a zenéset is),
így műfaji megkötés a pályázattal kapcsolatban nincs.
A pályázatot nem véletlenül hirdették meg 2017. április
4-én, ahogy a művek beadásának határideje sem véletlenül 2017. november 7-e, az
eredményhirdetés időpontja
pedig 2018. április 4.
Pályázni nyomtatásban és
interneten még meg nem jelent, valamint színpadon még
be nem mutatott művel lehet.
A zsűri tragédia, komédia és
színmű kategóriában ítél oda
díjat, amely kategóriánként 3-3
millió forint.

A színház a díjazott művek bemutatási jogát, a Bárka folyóirat pedig a nyomtatott közlés jogát magának
tartja fenn.
A pályázatokat három
nyomtatott példányban várják a következő címre:
Békéscsabai Jókai Színház
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1–3.
Ugyanakkor elektronikus
formában is kérik eljuttatni a
drámaszövegeket a következő címre: dramapalyazat@
jokaiszinhaz.hu
Mindkét pályázati küldeményt a szerző bemutatkozó
kísérőlevelével kell ellátni,
amelyben a névnek, címnek,
telefonszámnak, internetes
elérhetőségnek kötelezően
szerepelnie kell.

Békéscsaba anno
Emlékezés Bajczai Beliczey István főispánra

Bajczai Beliczey István
(1827–1902)
Bajczai Beliczey István régi
nemes család sarjaként
1827. március 14-én született Békéscsabán. Bécsi
politechnikumi tanulmányai
végeztével nyugat-európai
országokban gyűjtött tapasztalatokat, megtanult
olaszul és angolul.
Hazatérve Pesten a márciusi ifjak összejövetelein vett
részt. A szabadság, egyenlőség, testvériség nagy
eszményeit hirdetve sietett
Gyulára. A szabadságharcban önkéntesként lovas szabadcsapat kapitányaként a
Tiszánál teljesítette hazafias
kötelességét. A forradalom

leverése után gerendási birtokára vonult vissza gazdálkodni.
Beliczey politikai pályája
1865-ben kezdődött, amikor balközépi programmal
Gyula városa országgyűlési
képviselővé választotta. Két
ciklus után ő is a szabadelvű párt tagja lett. 1876-ban
Békés vármegye főispánjává
nevezte ki Tisza Kálmán miniszter. E poszton Beliczey
István 13 év alatt számos tervét megvalósította. Vezetése
alatt a vármegye az ország
legjobban igazgatott vármegyéi között foglalt helyet.
Teljes buzgalommal törekedett arra, hogy jók legyenek
a közlekedési utak, behozta
az útkaparói intézményt. A
vasúti indóházakkal ellátott
nagyközségeket kőutakkal
kötötte össze. Beliczey nemes gondolkodásának bizonyítéka a vármegyei nyugdíjintézet megalkotása.
1870 –1888 között a magyar Alföld lakóit óriási árvizek sújtották. Nagy eréllyel
és fáradhatatlansággal igyekezett felelősségteljes hivatását teljesíteni a vízszabályozások terén. Amikor Tisza
megbukott, Beliczey István
benyújtotta írásban lemondását, de azt nem fogadták
el azonnal.
1888 tavaszán mint kormánybiztos működött a vár-

megyét fenyegető árvízi védekezésnél. Baross Gábor,
a vaskezű kereskedelemügyi
miniszter, akkor ideiglenes
belügyminiszterként személyesen akart meggyőződni
a védekezés helyességéről,
ezért előre nem jelzett időpontban, vonattal Csabára érkezett. Baross az állomásról
beüzent Beliczeynek, rögtön
jöjjön ki az állomásra referálni. A sértő eljárásra azt üzente vissza, hogy annyira van
a városházától az állomás,
mint onnan a városháza, ha
tájékozódást akar, tessék
befáradni. Baross visszatérve Pestre, üzent, hogy jelenjen meg nála Beliczey. Ő
felment, és heves vita után
Baross felmentéssel fenyegette meg, de Beliczey maga
adta be felmondását. Ezután
visszatért a gazdálkodáshoz
és megválasztott elnökként
folytatta tevékenységét a
Békésmegyei Gazdasági
Egyletben, ahol negyedszázados jubileumát meg is ünnepelték.
Magas királyi és más kitüntetések birtokosaként,
hosszan tartó betegség
után hunyt el 1902. május
14-én. A gyulai úti kúria télikertjében a részvétlátogatók hosszú sora vett végső
búcsút Bajczai Beliczey
Isvántól.
Gécs Béla

